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Звіт 

кафедри адміністративного права з науково-дослідної роботи 

за 2020 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

 В звітному році наукові дослідження кафедри проводились згідно цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні», 

науковий напрямок кафедри «Проблеми формування правової держави та 

народовладдя (історія, теорія, практика», науковий керівник – член-кореспондент 

Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Гаращук В.М. 

Основні напрями розробок стосувались адміністративно-правового статусу 

громадян України, форм та методів державного управління, правових засад 

діяльності державної служби та органів виконавчої влади, розвитку митного 

законодавства, удосконалення адміністративного примусу та адміністративної 

відповідальності, адміністративного процесу та засад адміністративного 

судочинства, оптимізації контролю та нагляду в державному управлінні. На основі 

проведених досліджень друкувались статті, тези наукових доповідей, 

повідомлення тощо.  

1.2. Склад кафедри (викладачі, які працюють на повну ставку), їх 

науковий ступінь, посада, тема та обсяг запланованої НДР, обов’язково 

вказати публікації (монографії, статті, тези) кожного викладача.  

1. Битяк Ю.П., д.ю.н., професор 

Опубліковано 2,5 друк. арк. 
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Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2020. 1,2 

друк. арк. 

Статті: 

1. Reform of decentralization and regional policy in the visegrad [Текст] / Y. P. 

Bytyak, S. Serohina [та ін.]. Opcion. 2019.Vol. 35, Iss. 90-2. 0,2 друк. арк. (Scopus). 

 2.  BYTIAK Y. P., Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,Chalapko V.

 V. Information society: the interaction of tradition and 

innovation in communicative processes. Amazonia investiga. 2020. Vol.9, Iss. 27. 0,2 

друк. арк.  (Web of Science). 

Тези: 

1. Вітання учасникам Міжнародної науково-практичної конференції. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

  1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /[Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 0,7 друк. арк.  

2. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / Нац. акад. прав. наук 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право. Т. 6: Фінансове право / 

редкол.: Ю. П. Битяк [та ін.]. 2020.  

 

2. Гаращук В.М.,  д.ю.н., професор 

«Основні напрямки контролю в сфері публічного адміністрування. 

Зарубіжний досвід», 2,0 друк. арк. 
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Опубліковано 4,73 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків : Право, 2020. 1,3 

друк. арк.  

Статті: 

1. Деякі проблеми нормативно-правового регулювання управління закладом 

вищої освіти. Соціальне право. 2019 № 4. 0,6 друк. арк. 

2. Harashchuk V. еt. al.  Reproductive health and human rights: concept, features 

and classification. (2020). Amazonia investiga. Vol 9.  Issue. 29. 0,3 друк. арк.  

3. Garashchuk V.M., Shulga I.V., Kalayanov D.P. The role of international 

organizations in the stimulation system of the alternative energetics development. 

Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020, № 5. 

0,4 друк.арк. (Web of Science). 

4. Haraschuk, V., Zelinska, Y., Spasenko, V., Shulga, I. Information component 

of the environmental policy of ukraine: Current status and development potential. 

European Journal of Sustainable Development. 2020, 9 (2). 0,3 друк. арк. (Scopus). 

5. Haraschuk, V., Zelinska, Y., Spasenko, V., Shynkaruk, O. Administrative and 

legal support challenges of environmental safety under globalization. European Journal 

of Sustainable Development. 2020, 9 (2). 0,3 друк. арк. (Scopus). 

6. Volodymyr. M. Harashcuk, Oleksandr M. Shevchuk, Viktor M. Shevchuk, 

Nataliya P. Matykhina, Olena A. Leiba. State-private partnership in the field of medical 

services: principles, forms and signs // Revista Inclusiones Vol: 7 num 4 (2020). 0,3 

друк. арк. (Web of Science). 

Тези: 

1. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Правові засади 

діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200628602
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217832756
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
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повідомлень за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 

грудня 2019 року), Харків: «Точка», 2019. 0,2 друк. арк. 

2. Адміністрація як частина апарату управління: сутність та місце в системі 

органів управління. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІV 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.) Харків: Право, 2020. 0,2 

друк. арк. 

3. Адміністративно-правова охорона як спосіб підтримання громадської 

безпеки в Україні. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики (м. Харків, 9-10 квітня 2020 року). Збірник наукових статей, тез 

доповідей та повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 35 Харків: Друкарня Мадрид, 

2020. 0,2 друк. арк. 

4. Освітянський процес і автономізація закладів вищої освіти. Новітні 

тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та 

галузі права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23 вересня 2020 р.) 

Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти  / уклад.: 

[Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; Вид. 5-те, допов. та перероб.  

Харків: Право, 2020. 192 с. 0,43 друк. арк. 

 

3. Матюхіна Н.П,  д.ю.н., професор 

«Сучасний стан організації та правового забезпечення публічного 

адміністрування», 2,0 друк. арк.  

Опубліковано 3,58 друк. арк. 
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Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник /За заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: 

Право, 2020. (авт. внесок 1,6 друк. арк.). 

Статті: 

1. Matyukhina N. еt. al.  Testing of drugs in the implementation of customs 

control in Ukraine: legal aspects / V. Shevchuk, O. Shevchuk, N. Matyukhina, D. 

Zatenatsky, O. Chub. Georgian Medical News. 2020. № 1 (298).  Включено до 

міжнародних наукометричних  баз даних – Scopus,  Web of Science  (автор. 

внесок 0,3 друк. арк.).  

2. Matyukhina N. еt. al.   Financial and legal ensures effective development for 

higher education in Ukraine / N. Matyukhina, I. Borysenko, A. Malakhova, A. Sikun. 

Financial and credit activityproblems of theory and practice. 2020. Vol. 1 Issue: 32. 

Включено до міжнародних наукометричних баз даних – Web of Science (автор. 

внесок 0,3 друк. арк.).  

3. Matyukhina N. еt. al.  State-private partnership in the field of medical services: 

principles, forms and signs / O. Shevchuk, V.  Shevchuv, N. Matyukhina, O. Leiba, V. 

Harashchuk. Revista Inclusiones. 2020. Vol: 7. № 4. (автор. внесок 0,3 друк. арк.).  

Тези: 

1. Окремі питання розвитку міністерської системи управління в контексті 

завдань реформи публічної адміністрації. Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: збірник наук. 

праць за м-лами Міжн. наук.- практ. конференції (Харків, 9-10 квітня 2020 р.). 0,4 

друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти. Вид. 5-те 

вид., допов. та перероб. Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 

2020. (авт. внесок 0,68 друк. арк.). 

 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22V%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22D%20Zatenatskyi%22
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4. Лученко Д.В.,  д.ю.н., професор 

«Досвід країн ЄС у сфері забезпечення права громадян на електронні 

петиції», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 3,5 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 0,5 

друк. арк. 

Статті: 

1. The electronic petition as a way to influence the power available to every citizen: 

The role and prospects in Ukraine. Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. 

WELFARE  / 7th International Interdisciplinary SHS Web of Conferences. Volume 68 

(2019). Riga, Latvia, October 10–12, 2018. URL: 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801019.    0,6 друк. арк. 

2. Koval, N., Luchenko, D. (2020). Non-tariff barriers: Ukrainian practice under 

conflict with Russia and COVID-19. 0,9 друк. арк. Включено до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus. 

Тези: 

1. Про розмежування адміністративно-правового та інших видів спорів / 

Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної 

дисципліни та галузі права: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (Харків, 23 вересня 2020 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 

2020. 0,2 друк. арк. 

2. Дія суб’єкта владних повноважень як предмет адміністративного 

оскарження. Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної 

науково-практичної конференції (Запоріжжя, 19–20 травня 2020 р.) / за заг. ред. 

Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 0,1 друк. арк. 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801019.%20%20%20%200,6
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3. Дія суб’єкта владних повноважень як предмет оскарження в 

адміністративному праві України. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за 

матеріалами ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). Харків: 

Право. 0,1 друк арк.  

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання. За заг. ред. Н.Б. Писаренко. 

Харків: Право, 2020. 0,5 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти. Вид. 5-те 

вид., допов. та перероб. Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 

2020. 0,6 друк. арк. 

 

5. Писаренко Н.Б.,  д.ю.н., доцент 

«Дискусійні питання диференціації процесуальної форми в 

адміністративному судочинстві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,1 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 0,3 

друк. арк. 

Статті: 

1. Розмежування судових юрисдикцій крізь призму розуміння принципів 

судочинства (на прикладі податкових спорів). Право України. 2020. № 4. 1,0 друк. 

арк. 

2. Участники судебного процесса: насколько точны предписания Кодекса 

административного судопроизводства Украины? Ежегодник публичного права 
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2019: Учасники административной процедуры и административного процесса. 

Москва : Инфотропик Медиа, 2020. 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. Про єдність принципів процедури в адміністративному та податковому 

праві. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами ІV Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Харків, 9–10 квіт. 2020 р.). Харків : Право, 2020. 0,5 друк. арк. 

2. До питання про межі судового контролю щодо дискреційних 

адміністративних актів. Соціальні права та їх захист адміністративним судом: 

збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практична конференція (Київ, 4 

вересня 2020 рю). Київ, 2020. 0,5 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні : 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. 

Харків: Право, 2020, 0,5 друк. арк. 

2. Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти. Вид. 5-те, 

допов. та перероб. Харків: Право, 2019, 1,1 друк. арк. 

3. Місцеві вибори 2020: посібник для суддів / за ред. М. Цуркана. Київ: «AK-

Group», 2020. 308 c., 1,5 друк. арк. 

 

6. Зуй В.В.,  к.ю.н.,  доцент 

«Заходи адміністративного припинення: сутність та види», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,0 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 1,7 

друк. арк. 
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Тези: 

1. «Проблематика методу примусу в публічному адмініструванні», IV 

Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» 9-10 квітня 

2020 р., м. Харків. 0,2 друк. арк. 

2. «Сутність адміністративно-правових методів у структурі механізму 

правового  регулювання, та їх ефективність», Міжнародна науково-практична 

конференція «Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, 

навчальної дисципліни та галузі права» 23 вересня 2020 р., м. Харків. 0,2 друк. 

арк. 

Навчальний посібник: 

 1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 0,9 друк. арк.  

 

7. Шульга М.Г.,  к.ю.н., доцент 

 «Митне оформлення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 1,2 

друк. арк. 

Тези: 

1. До питання митних пільг. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали IV 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020, 0,3 

друк. арк. 
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8. Червякова О.Б.,  к.ю.н., доцент 

«Проблеми забезпечення інформаційної безпеки особи в умовах 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,49 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник /Ю.П.Битяк (кер. авт. кол). – Х.: Право, 

2020 (у співавт.), 1,0 друк. арк.  

 Статті: 

 1. Публічна інформація та персональні дані: їх співвідношення та критерії 

розмежування. Сектор безпеки України : актуальні питання  науки та практики: 

зб. наукових статей,  тез доповідей та повідомлень за матеріалами VIII  

Міжнародної науково-практичної конференції. (Харків, 9 квітня 2020 р.). Харків: 

Друкарня Мадрид, 2020. 0,5  друк. арк. 

 2. Запровадження карантинного режиму в Україні та його правове 

забезпечення (у співавт.). Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. 

0,5 друк. арк.  

 Тези:  

1. Адвокатський запит як форма доступу до інформації. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.) Харків: Право, 2020. 0,33 друк. арк. 

2. Окремі напрями розвитку кваліфікаційних характеристик студента-

правника в умовах запровадження нових освітніх стандартів. Новітні тенденції 

розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі 

права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23 вересня 2020 р.) Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. 0,33 друк. арк. 
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 Навчальні посібники: 

 1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти/ [Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 0,5 друк. арк. 

 

9. Бойко І.В.,  к.ю.н., доцент 

«Структурна побудова системи адміністративного права», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,65 друк. арк. 

Монографії: 

1. Бойко І. В., Соловйова О. М. Європейські стандарти та український 

концепт адміністративної процедури. Modern researches: progress of the legislation 

of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Riga : 

Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 592 p. 0,8 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг.ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2020. 0,9 

друк. арк. 

Статті: 

1. Boiko, I.V. et al. 2019. Administrative Procedure: European Standards and 

Conclusions for Ukraine, Journal of Advanced Research in Law and Economics, 

Volume X, Winter, 7(45): 1968 – 1975. DOI:10.14505/jarle.v10.7(45).03. 0,5 друк. 

арк. 

2.   Бойко І. В., Соловйова О. М. Гарантії прав людини при притягненні до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, у 

сфері охорони здоров’я. Реформування системи охорони здоров’я: корупційні 

ризики та способи їх усунення : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 

2019 р.) / ред. кол.: Н. О. Гуторова, В. М. Пашков, В. С. Батиргареєва. Харків : 

Право, 2019. 0,6 друк. арк. 
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3. Boiko І., Soloviova О. Current problems of corruption-administrative offenses. 

Адміністративне право і процес. 2019. № 3 (26). 0,7 друк. арк. 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Бойко І.В. Чи захоче Рада додати в наше життя справедливості? Дзеркало 

тижня. 16 липня 2020. 0,5 друк .арк. 

2. Бойко І. Право на знання під питанням? VIVAT LEX! 1 вересня 2020 р. 0,2 

друк. арк. 

Тези: 

1. Європейські правові традиції як підґрунтя для формування 

адміністративно-процедурного законодавства України. Правові засади організації 

та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, 

професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного 

Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 28 лютого – 2 

березня 2020 року).Хмельницький : Хмельницький університет управління та 

права імені Леоніда Юзькова, 2020. 0,4 друк. арк. 

2. Право на належне управління: європейські стандарти та виклики для 

України. Основні права людини: розуміння та виклики: матеріали міжнар. наук.- 

практ. конф., м. Київ, 10 грудня 2019 р. / ред.кол. Гриценко І.С., Мельник Р.С. та 

ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 0,4 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те, допов. та перероб. Законодавство 

станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 1,0 друк. арк. 

 2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посіб. для підгот. до зовн. незалежн. оцінювання / [І.М. Балакарєва, М.І. Бєлікова, 

І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків: Право, 2020. 0,65 друк. арк. 
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10. Зима О.Т.,  к.ю.н., доцент 

«Адміністративна відповідальність за порушення у фармацевтичній сфері», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,0 друк. арк. 

Підручники: 

1. Джерела адміністративного права, їх види (параграф 2.2.); 

Адміністративний договір як форма публічного адміністрування (глава 11) 

Структура та особливості правового регулювання економічної діяльності (глава 1 

особливої частини)   Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. 

кол.), І.М. Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред Ю.П. Битяка. Харків : Право, 

2020. 1,9 друк арк. 

2. Компетенція суб’єктів публічного адміністрування (глава 4.2.) 

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. В. Галунько, О. 

Правотворовї. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020 0,3 друк арк. 

Статті: 

1. Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and Conclusions 

for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Winter 2019. 

Volume X. Issue 7(45). 0,5 друк.арк. 

2. Оlexander Zyma.  Global Administrative Law and Regulation of Extraction of 

Minerals in Outer Space Advanced Space Law. Volume 4, 2019. 0,9 друк. арк. 

Тези: 

1. Права лікаря за вітчизняним законодавством.  Актуальні питання ведення 

коморбідного пацієнта – міждисциплінарний підхід. Матеріали науково-

практичної конференції (30 вересні – 1 жовтня 2020 р). URL: 

https://msu.net.ua/aktualni-pitannya/. 0,3 друк. арк. 

 

 

https://msu.net.ua/aktualni-pitannya/
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Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [І.М. Балакарєва, М.І. Бєлікова, 

І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків : Право, 2020. 190 с., 1,7 

друк. арк.  

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /[Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 0,4 друк. арк. 

 

11. Соловйова О.М.,  к.ю.н., доцент 

«Судовий захист прав особи у взаємовідносинах з органами публічної 

влади», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 8,75 друк. арк. 

Колективна монографія: 

1. Соловйова О.М., Бойко І.В. Європейські стандарти та український 

концепт адміністративної процедури. Modern researches: progress of the legislation 

of Ukraine and experience of the European Union: Collective monograph. Riga : 

Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 592 p. 0,8 друк. арк.  

Підручник: 

1. Неправові форми публічного адміністрування (Глава 12). Надання 

публічних (адміністративних) послуг як форма забезпечення прав та свобод 

приватних осіб (Глава 13). Адміністративне право України : підручник / Ю.П. 

Битяк (кер.авт.кол.), І.М. Балакарєва. І.В, Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. 

Харків: Право, 2020. 1,5 друк. арк. 

 Статті:  

 1. Soloviova О., Boiko І. Current problems of corruption-administrative offenses. 

Адміністративне право і процес. 2019. № 3 (26). 0,7 друк. арк. 
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 2. Olha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and Conclusions 

for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Winter 2019. 

Volume X. Issue 7(45). 0,5 друк. арк. 

 3. Соловйова О., Якубов Б. Забезпечення прав особи під час застосування 

поліцейських заходів. Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

електронний науковий журнал». 2020.  – № 2. URL: http://lsej.org.ua/2_2020/73.pdf. 

0,5 друк. арк. 

 Статті у інших (не фахових) виданнях: 

 1. Соловйова О. Проблемні питання адміністративної відповідальності за 

прояв неповаги до суду. “Слово Національної школи суддів України”. Фаховий 

загальнодержавний науково-практичний та науково-методичний юридичне 

видання. 2019. № 4 (29). С. 17 – 30. 0,7 друк. арк.  

 2. Соловйова О., Соловйов І. Порушення правил перевезення дітей: нюанси 

притягнення до адміністративної відповідальності. Вісник Національної асоціації 

адвокатів України.  – 2020. – № 9 (26). –  С. 25-31. 0,7 друк. арк.  

 3. Соловйова О. Примушування до порядку. Які проблеми можуть 

виникнути з притягненням до відповідальності за прояв неповаги до суду. Закон і 

бізнес. 2020. №51-52 (1453-1454) від 28.12.2019-10.01.2020. URL:  

https://zib.com.ua/ua/print/140717 yaki problemi mozhut viniknuti z prityagnennyam do 

vidpovida.html. 0,7 друк. арк. 

 4. Соловйова О. М., Бойко І. В. Гарантії прав людини при притягненні до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, у 

сфері охорони здоров’я. Реформування системи охорони здоров’я: корупційні 

ризики та способи їх усунення : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 

2019 р.) / ред. кол.: Н. О. Гуторова, В. М. Пашков, В. С. Батиргареєва. Харків : 

Право, 2019. 0,6 друк. арк. 

http://lsej.org.ua/2_2020/73.pdf
https://zib.com.ua/ua/print/140717%20yaki%20problemi%20mozhut%20viniknuti%20z%20prityagnennyam%20do%20vidpovida.html
https://zib.com.ua/ua/print/140717%20yaki%20problemi%20mozhut%20viniknuti%20z%20prityagnennyam%20do%20vidpovida.html
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 5. Соловйова О.М., Правник С. О. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення, пов’язані з корупцією. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». 2020. № 4 (84). Т.  2. C. 56-61. 0,2 друк. арк. 

6. Соловйова О.М., Макітренко В.В., Пилипенко М.В. Особливості розгляду 

виборчих спорів в адміністративному судочинстві. Світ науки та освіти. Junior. 

2019. Випуск № 4. С. 61-69. 0,2 друк. арк. 

Тези:  

1. Надання адміністративних послуг в умовах надзвичайної ситуації. Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики: зб. наук. статей, тез 

доповідей та повідомлень за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Серія 

«Сектор безпеки України». Вип. 35. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.). Харків: 

Друкарня Мадрид, 2020, 0,2 друк. арк. 

 2. Переваги надання адміністративних послуг в електронній формі. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворення: проблеми організації та 

правового забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції (Харків, 9-10 квітн. 2020 р.). Харків: Право, 2020, 

0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники:  

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /[Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В.М. Гаращука. 5-те вид., змін. 

та допов. Харків: Право, 2020. 0,75 друк. арк.  

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні : 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [ І.М. Балакарєва, М.І. Бєлікова, 

І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків: Право, 2020. 238 с. 0,5 друк. 

арк.  
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12. Сьоміна В.А.,  к.ю.н., доцент 

«Шляхи та перспективи вирішення проблем касаційного провадження та 

порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України у справах 

адміністративної юрисдикції», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,0 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер.авт.кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право,2020, 0,9 

друк. арк. 

Статті: 

1. Оlha M. Soloviova, Iryna V. Boiko, Oleksandr T. Zyma, Yuliia V. Mekh, 

Valentyna A. Somina. Administrative Procedure: European Standards and Conclusions 

for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Winter 2019. 

Volume X. Issue 7(45). SCOPUS,  EconLit, ProQuest,  CEEOL,  EBSCO, CABELL, 

REPEC. 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. Цифрова експертиза проектів нормативно-правових актів Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб.наук. пр. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. 

конф.( Харків, 9-10 квітня 2020 р.), Харків: Право, 2020, 0,2 друк. арк. 

 Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти /[ Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]; Вид. 5-те  допов. та перероб. Харків: Право, 

2020, 0,5 друк. арк. 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання [І. М. Балакарєва, М.І. Бєлікова, 

І.В. Бойко та ін.]. Харків: Право, 2020, 0,9 друк. арк. 

 



 

 

18 

13. Ігнатченко І.Г.,  к.ю.н., доцент 

«Концептуальні засади адміністративно-правового реформування у сфері 

культури: українські реалії та зарубіжний досвід», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,0 друк. арк. 

Підручник: 

1. Особлива частина. Розділ ІІІ Публічне адміністрування в соціально-

культурній сфері. Глава 2. Структура та особливості правового регулювання у 

соціально-культурній сфері. Адміністративне право: підручник / за заг. ред. Ю.П. 

Битяка. Харків: Право, 2020. 1,2  друк.арк. 

Статті: 

1.  Щодо елементів механізму регулювання та правового захисту публічного 

адміністрування в соціально-культурній  сфері. Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за 

матеріалами  VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (10-11 грудня 

2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 36. Харків: «Точка», 2020. 0,7 

друк. арк. 

Тези: 

1. Соціально-культурна сфера як об’єкт публічного адміністрування в 

Україні: сучасні підходи до розуміння поняття. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. 

наук. пр. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 

р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. 

Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2020.   0,35 друк. 

арк. 

2. Сучасні проблеми тенденції та напрями розвитку публічного 

адміністрування у соціально-культурній безпеці.  Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики ( 9-10 квітня 2020 року, Національний 
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юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових 

праць за матеріалами  VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.. Серія 

«Сектор безпеки України». Вип. 35 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. 

Мех та ін.– Харків: друкарня Мадрид, 2020. 0,35 друк. арк. 

3. Щодо питання впровадження інноваційних методів публічного 

адміністрування у соціально-культурній сфері. Актуальні проблеми національного 

законодавства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, м. Кропівницький, 17 квітня 2020 року. Частина 1. Кропивницький 

2020. 0,4 друк. арк. 

4. Перспективи вивчення юридичної ситуації у сфері культури в Україні. 

Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної 

дисципліни та галузі права: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Харків, 23 вересня 2020 р. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 

2020.  0,35 друк. арк.  

5. Щодо адміністративного регулювання функцій публічного 

адміністрування в соціально-культурній сфері. Стан та перспективи розвитку 

адміністративного права України: Матеріали VІІ Міжнародної науково- 

практичної інтернет-конференції, Одеський державний університет внутрішніх 

справ, м. Одеса, 6 листопада 2020 р.  Одеса: ОДУВС, 2020.  0,35 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

 1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /[Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. 0,3 друк. арк. 

 

14. Рябченко Я.С.,  к.ю.н., доцент 

«Характеристика процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових 

рішень в адміністративних справах», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 2,8 друк. арк. 
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Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Юитяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. 0,9 

друк. арк. 

Статті: 

1. Serdiuk, O (Serdiuk, O.); Ya, R (Ya, Ryabchenko); Us, M (Us, M.). ON 

THE PROBLEMS OF STATE FORMS OF PROTECTION OF SUBJECTIVE RIGHTS 

OF PARTICIPANTS IN BANKING LEGAL RELATIONS. FINANCIAL AND 

CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE ( 

WOS:000548442900006, ISSN: 2306-4994 eISSN: 2310-8770). Том: 2. Выпуск: 33. 

Стр.: 58-64. 2020. 0,9 друк. арк. 

Тези:   

1. Щодо проблематики форм захисту суб’єктивних публічних прав 

учасників адміністративних відносин. Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали IV 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 квітня 2020 р.). Харків: Право, 2020. 0,2 

друк. арк. 

2. Удосконалення адміністративного законодавства в аспекті 

дослідження факту порушення суб’єктивних прав, свобод та інтересів учасників 

адміністративних відносин. Новітні тенденції розвитку адміністративного права 

як науки, навчальної дисципліни та галузі права: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 23 вересня 2020 р.). Харків: Право, 2020. 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

   1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те, допов. та перероб. Харків: Право, 

2020, 0,6 друк. арк. 
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15. Федчишин С.А.,  к.ю.н., доцент 

«Зарубіжний досвід організації та правового забезпечення дипломатичної 

служби», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 9,2 друк. арк. 

Підручник:  

1. Адміністративне право: підруч. / за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків: 

Право, 2020. 1,1 друк. арк. 

Статті: 

1.  Issues of Organization of Diplomatic Activity in Political and Legal Treatises of 

Ancient India. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 6. Vol. 2. Словацька 

Республіка. 0,54 друк. арк. 

2.  Політична неупередженість як принцип дипломатичної служби України: 

законодавче регулювання та підходи до розуміння. Recht der Osteuropaischen Staaten. 

2019. № 4. Німеччина. 0,54 друк. арк. 

3.  Релігійна нейтральність як принцип державної служби в Україні. Jurnalul 

Juridic National: teorie si practica. 2020. № 1 (41). Республіка Молдова. 0,95 друк. 

арк. 

4.  The Right of State Servants to Membership in Political Parties and its 

Restrictions in Accordance with Practice of the European Court of Human Rights. 

Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 2. Vol. 3. Словацька Республіка (у співавт. 

із A. Andrieieva). Заг. обсяг – 0,54 друк. арк., автор. вклад – 0,27 друк. арк. 

5.  Заохочення, що застосовуються до посадових осіб дипломатичної служби: 

вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. Південноукраїнський правничий часопис. 

2020. № 1. 0,73 друк. арк. 

6.  Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб 

дипломатичної служби України: пропозиції щодо вдосконалення. 

Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 2. 0,73 друк. арк. 
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7.  Вимоги до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу 

України. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 86. 0,73 друк. арк. 

8.  Підстави припинення дипломатичної служби України. Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія 

«Юридичні науки». 2020. № 4. Т. 31 (70). 0,67 друк. арк. 

9.  Законодавче регулювання конкурсу в разі вступу на дипломатичну 

службу України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 10. 0,64 друк. 

арк. 

Тези: 

1. Релігійна нейтральність державної служби: до проблеми закріплення 

принципу у Законі України «Про державну службу». Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 

матеріали IV Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 09-10 квіт. 2020 р.) / Відп. 

за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин. Харків: 

Право, 2020. 0,18 друк. арк. 

2. Система органів дипломатичної служби: деякі новації законодавства 

України про дипломатичну службу. Запорізькі правові читання: матеріали Щорічн. 

міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 19-20 трав. 2020 р.) / за заг. ред. Т. 

О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 0,22 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здоб. вищої освіти / [Ю. П. Битяк, 

В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; Вид. 5-те, доп. та перероб. Харків: Право, 2020. 

0,9 друк. арк 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посіб. для підгот. до ЗНО / за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 2020. 1,0 друк. 

арк. 
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16. Ковтун М.С.,  к.ю.н., доцент 

«Державний контроль у сфері природних монополій: правові засади та 

особливості здійснення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,26 друк. арк. 

 Підручник: 

1. Муніципальна адміністрація (Параграф 3 Глава 8). Бюджетні установи 

(Параграф  4 Глава 8). Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк 

(кер.авт.кол.), І. М. Балакарєва, І. В, Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків 

: Право, 2020. (0,6 друк. арк.). 

Статті у інших (не фахових) виданнях: 

1. Діяльність ООН в управлінні міграційними процесами: український 

досвід // 75 років Організації Об’єднаних Націй: зб. наук. статей за матер. VІ-х 

Харківських міжнар.-прав. читань, присвячених пам’яті професорів 

М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 10 листопада 2020 р. Редкол.: А. П. 

Гетьман, В. М. Стешенко та ін. Харків, 2020. (0,5 друк. арк.). 

Тези:  

1. Правові засади обмеження міграційних процесів в умовах карантину // 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення : зб. наук. пр.  за  матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 9-10 квітня 2020 р.) / Нац. юрид.  ун-т ім. Ярослава Мудрого ; 

[відп. за вип. : Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С.А. Федчишин]. 

Харків : Право, 2020. (0,3 друк. арк.). 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /[Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. – Харків: Право, 2020. (0,56 друк. арк.). 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [ І.М. Балакарєва, М.І. Бєлікова, 
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І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків: Право, 2020. 238 с.  (0,3 

друк. арк.). 

 

17. Марченко О.О.,  к.ю.н., ст. викладач 

«Роль рішень Верховного Суду України у забезпеченні єдності практики 

розгляду адміністративних справ», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,5 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право : підручн. / Ю. П. Битяк кер. авт. кол., І. М. 

Балакарєва, І. В. Бойко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків : Право, 2020, 392 

с., 0, 5 друк. арк. 

Тези:  

    1. Характеристика адміністративної справи як визначальний критерій 

диференціації форм адміністративного судочинства. Публічне адміністрування в 

умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: 

Збірник наук. праць за матеріалами ІV міжнар. наук.-практ. конференції 9-10 

квітня 2020 р. Харків.: Право, 2020, 0,3 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні : 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова, І. 

В. Бойко та ін. ; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків : Право, 2020. 1,4 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /[Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 0,3 друк. арк. 

 

18. Біленська Д.О.,  к.ю.н., асистент 

«Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання інформаційних 

відносин та можливість його використання в Україні», 1,5 друк. арк. 
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Опубліковано 1,56 друк. арк. 

Статті: 

1. Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин в сфері 

допоміжної діяльності в сфері освіти. «Наука Онлайн». 2020.  № 11, 1,5 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

 1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /[Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 192 с. 0,06 друк. 

арк. 

 

19. Балакарєва І.М., к.ю.н., асистент 

«Скорочене провадження в адміністративному судочинстві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Підручник: 

1. Адміністративне право: підручник/ Ю. П. Битяк (кер.авт.кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків: Право, 2020. 392 с. 

0,2 друк. арк. 

Статті:  

1. Теоретико-правовий аналіз перспективного законодавства про 

адміністративну процедуру / І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць / редкол.: С. Г. Серьогіна 

та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 39. 0,7 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

 1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Вид. 5-те, 

допов. та перероб. – Харків: Право, 2020. – 192 с., 0,25 друк. арк. 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посіб. для підготовки до зовн. незалеж. оцінювання / [І.М. Балакарєва, М.І. 
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Бєлікова, І.В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. Харків: Право, 2020. 238 с., 

0,35 друк. арк. 

 

20. Зелінська Я.С. к.ю.н., асистент 

Опубліковано 2,92 друк. арк. 

       Статті:        

1. Administrative and legal support challenges of environmental safety under 

globalization / V. Haraschuk, O. Zelinska, V. Spasenko, O. Shynkaruk // European 

Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. URL: 

https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1006 (0,4 друк.арк.). 

2.  Information Component of the Environmental Policy of Ukraine: Current 

Status and Development Potential / V. Haraschuk, Y. Zelinska, V. Spasenko , I. Shulga 

// European journal of sustainable development.  2020.  Vol. 9. URL:  

https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1010 (0,4 друк.арк.). 

3. Конституційно-правове забезпечення прав людини при проведенні 

вакцинації. Я. С. Зелінська, О. С. Шутова // Збірник наукових праць «Державне 

будівництво та місцеве самоврядування». 2019. Випуск 38. 294 с. (0,4 друк. арк.). 

4. Зловживання процесуальними правами у адміністративному судочинстві: 

теоретичні та практичні аспекти. Юридичний  бюлетень. 2020. № 15. (0,5 друк. 

арк.). 

Тези: 

1. Прояви зловживань процесуальними правами під час подання 

позовної заяви до адміністративного суду. Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: збірник 

наукових праць за матеріалами  ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

(Харків, 9-10 квітня 2020 р.,). Харків: Право, 2020. 522 с. (0,2 друк. арк.). 

2. Прояви зловживань процесуальними правами під час подання 

позовної заяви до адміністративного суду. Нові тенденції розвитку 

https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1006
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1010
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адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та галузі права 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 23 вересня 2020 

р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 108 с. (0,2 друк. арк.). 

 Навчальні посібники: 

 1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посібник для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання; за заг. ред. Н.Б. Писаренко. 

Харків, Право, 2020. 238 с. (0,7 друк. арк.). 

 2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / Ю. П. 

Битяк. 5-те вид., допов. та перероб. Харків: Право, 2020. 192 с. (0,12 друк. арк.). 

 

21. Спасенко В.О., к.ю.н., асистент 

Опубліковано 2,3 друк. арк. 

 Підручник: 

 1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Юитяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків: Право, 2020. (0,4 

друк. арк.) 

Статті: 

1. Administrative and legal support challenges of environmental safety under 

globalization / V. Haraschuk, O. Zelinska, V. Spasenko, O. Shynkaruk. European 

Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9 Issue 2. (0,4 друк. арк.) 

 2. Information Component of the Environmental Policy of Ukraine: Current 

Status and Development Potential / V. Haraschuk, Y. Zelinska, V. Spasenko, I. Shulga. 

European journal of sustainable development. 2020. Vol. 9 Issue: 2. (0,4 друк. арк.) 

Тези:  

1. Суспільно корисні роботи у системі адміністративних стягнень: окремі 

аспекти. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами III Міжнар. 
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наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.) Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

Харків: Право, 2020. (0, 25 друк. арк.). 

2. Окремі аспекти реформування публічного адміністрування. Новітні 

тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни та 

галузі права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 

23 вересня 2020 р. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. (0,25 друк. арк.) 

 Навчальні посібники: 

 1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посібник для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / І. М. Балакарєва [та ін.] ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адмін. права. Харків : Право, 2020. 

(0,4 друк. арк.) 

 2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. Вид. 5-те. Право. 2020. (0,2 друк. арк.) 

 

22. Бєлікова М.І., к.ю.н., асистент 

Опубліковано 1,76 друк. арк. 

Статті: 

1. Експертне обговорення проблем адміністративно-правової науки.  

Публічне право.  2019. № 3.  0,4 друк. арк (у співавт. з проф. Лученко Д.В.). 

2. Теоретико-правовий аналіз перспективного законодавства про 

адміністративну процедуру. Державне будівництво та місцеве самоврядування: 

зб. наук. праць/редкол. С.Г. Серьогіна та ін. Харків: Право. 2020. Вип. 39. 0,5 

друк. арк (у співавт. з ас. Балакарєвою І.М.). 

Тези: 

1. Електронне урядування в Україні. Публічне адміністрування в умовах змін 

та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. праць 

за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.). Серія "Сектор 
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безпеки України" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Точка, 2020. 

0,2 друк. арк. 

2. Унормування адміністративної процедури в Україні стан та перспективи 

розвитку. Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, 

навчальної дисципліни та галузі права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(Харків, 23 вересня 2020 р.) Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 0,2 друк. 

арк. 

Навчальні посібники: 

1. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні 

: посібник для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / І. М. Балакарєва [та ін.] ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адмін. права.  Харків : Право, 2020. 

0,4 друк. арк. 

2. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /[Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 0,06 друк. арк. 

 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. 

Всі викладачі кафедри мають достатню кількість публікацій.  

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору. 

 Проф. Битяк Ю.П. брав участь у виконанні наукових досліджень на 

госпдоговірній основі за рахунок Міністерства освіти і науки України, а саме: 

«Правова політика у сфері територіальної організацій влади та публічного 

управління в Україні у контексті Європейської інтеграції» (основний виконавець).  

 Проф. Битяк Ю.П. є науковим керівником наукового дослідження  

«Інформаційна безпека України в умовах гібридної війни: філософсько-правовий 

аналіз». 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 
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програми. 

Виконані роботи відзначаються актуальністю планових досліджень в рамках 

цільової комплексної програми. В них робиться аналіз окремих положень 

Конституції України, чинного законодавства та практики його реалізації. 

Рекомендації наукових розробок є корисними для законотворчої діяльності та 

правозастосовчої практики. 

В процесі виконання комплексної цільової програми проводились 

узагальнення практики з актуальних проблем публічного адміністрування  та 

юрисдикційної діяльності. Найважливіші питання обговорювались на засіданнях 

кафедри. В рамках проведеного дослідження зроблені пропозиції по 

удосконаленню чинного законодавства та практики його застосування. Характер 

останніх проблем обумовив окреслення і більш вузьких напрямків науково-

дослідницької роботи членів кафедри, а саме: аналіз проектів законодавчих актів; 

відповіді на запити, що пов’язані з застосуванням адміністративного 

законодавства; опанування дисертаційних робіт, надання заключень та підготовка 

відгуків, рецензій; участь у спеціалізованих Вчених радах. Викладачі виступали з 

лекціями перед працівниками правоохоронних органів та органів виконавчої 

влади, представниками інших сфер діяльності, надавали консультації. Кафедра 

приймала активну участь в  підготовці роз'ясненнь, висновків, коментарів до 

проектів нормативних актів та положень чинного законодавства.  

Всі роботи, що надані викладачами кафедри за звітній період присвячені 

дослідженню найважливіших напрямків в галузі адміністративного права. 

Результати наукових досліджень впроваджені в навчальний процес для студентів 

денної та заочної форм навчання з навчальних дисциплін: «Адміністративне 

право», «Адміністративне судочинство», «Митне право», «Судочинство в 

адміністративних судах», «Адміністративні послуги у сфері державної реєстрації» 

Для студентів освітнього рівня «Магістр» Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України викладається профіль «Публічне адміністрування у сфері 
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юстиції», до якого входять навчальні дисципліни: «Основи публічного 

адміністрування», «Адміністративна юрисдикція», «Адміністративна процедура», 

«Публічна служба», «Адміністративні послуги у сфері юстиції», «Адміністративне 

судочинство». 

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано 

заявок на видачу охоронних документів, отримано охоронних документів). –  

1.7.  Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна виконаних досліджень полягає в тому, що у результаті 

проведених досліджень сформульовано і введено до наукового обігу ряд нових 

наукових положень, висновків та пропозицій запропонованих авторами робіт: 

– досліджено та окреслено основні напрямки контролю в сфері 

публічного адміністрування за предметною та функціональною спрямованістю 

контролюючих органів в сфері публічного адміністрування сучасної України з 

урахуванням специфіки сьогоднішнього етапу державотворення. В роботі 

зачеплене питання, з урахуванням зарубіжного досвіду, удосконалення існуючої 

обрання напрямків контрольної діяльності, форм здійснення контролю 

державними контролюючими органами та системи державних та недержавних 

органів контролю, зовнішніх проявів їх діяльності. Досліджено особливості 

правового регулювання форм та методів, за допомогою яких відповідні 

контролюючі структури обирають напрямки та здійснюють свої контрольні 

повноваження з різних напрямків та сфер діяльності держави. Досліджено вплив 

нормотворчого процесу та якості законодавства на стан означеної системи органів, 

питання підвищення ефективності діяльності таких контролюючих органів в 

державі. Встановлена пряма залежність стану публічного адміністрування від 

якості діяльності контролюючих органів, які спеціалізуються на контролі за 

сферою публічного адміністрування. Зосереджена увага на важливості чіткого та 

недвозначного закріплення контрольних повноважень контролюючих органів, для 

оптимізації контролю та уникнення зайвого дублювання контрольних дій, 
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удосконалення законодавства, яке регулює процедуру контролю. Показана 

шкідливість неоднозначного тлумачення норм законодавства про контроль, що 

провокує зловживання з боку чиновництва, порушує права і свободи громадян в 

сфері публічного адміністрування. Надана низка пропозицій з питань 

застосування своїх повноважень контролюючими органами в сфері нормативно-

правового регулювання управління закладом вищої освіти. Проаналізовані засади 

глобалізаційних процесів в світі, проблемні питання які постають перед людством 

у питаннях підтримання екологічної та енергетичної безпеки людства. Зачеплені 

питання пріоритетних напрямків наукових досліджень у сфері захисту прав 

людини в сфері надання їй лікарнянських послуг. Поставлена проблема 

дослідження публічного адміністрування у зв’язку з подальшим впровадженням 

адміністративної реформи в Україні, оновлення законодавства про 

відповідальність державних службовців. Розглядались питання удосконалення 

системи адміністрування в Україні та законодавства, яке регулює таку діяльність. 

Проводилась робота з розробки змін та доповнень до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення у зв’язку з запровадженням інституту 

кримінальних проступків; 

– з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду досліджено 

питання функціонування та реформування системи публічного адміністрування в 

Україні; 

– проведено комплексне дослідження законодавчого закріплення в країнах 

ЄС інституту електронних петицій та практики його застосування. Проведено 

аналіз практики використання інституту електронних петицій як засобу 

відновлення порушених прав і свобод (у тому числі форми адміністративного 

оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів публічно-владних 

повноважень). Встановлено, що окремі країни ЄС (Латвія) запроваджують 

обмеження щодо можливості використання електронної петиції в якості форми 

подання скарги; 
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– виявлення проблем встановлення процесуальної форми, найбільш 

придатної для адміністративного судочинства, та формулювання пропозицій 

відносно удосконалення нормативних положень з цього питання; 

– досліджено заходи адміністративного припинення в системі методів 

адміністративного права та з’ясовано порядок їх застосування; 

– визначено порядок митного оформлення за національним 

законодавством та нормами міжнародного митного права; 

– досліджено забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства та 

держави у сфері публічного управління.  Зокрема, форми та режими обігу 

інформації тощо; 

– систематизовано інститути адміністративного права, запропоновано 

змістовне наповнення загальної та особливої частини;  

– встановлено співвідношення кримінальної та адміністративної 

відповідальності у фармацевтичній сфері. Проаналізовано особливості розгляду 

справ про проступки у фармацевтичній сфері. Виділено основні недоліки в 

організації юрисдикційної діяльності Державної служби України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками; 

– визначені проблемні питання впровадження ідеї «сервісної держави» у 

врегулюванні взаємовідносин громадян з органами публічної влади. 

Проаналізовано законодавчі вимоги та принципи надання публічних послуг; 

– дістали подальшого обґрунтування питання щодо особливостей 

касаційного провадження в адміністративних справах, виявлено, що низка 

процесуальних механізмів, котрі передбачені Кодексом адміністративного 

судочинства України не мають практичного використання. Виокремлено риси 

притаманні касаційному провадженню в адміністративних справах. Виявлено 

прогалини в законодавстві, сформульовано пропозиції щодо удосконалення 

чинного законодавства з цих питань; 

– сформульовано теоретичні, законодавчі і методологічні засади 
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адміністративно-правового реформування у сфері культури, надано пропозиції 

щодо її нормативного забезпечення; узагальнено досвід зарубіжних країн у 

правовому регулюванні сфери культури та виділено основні умови та пріоритети 

його запозичення в Україні; 

– проаналізовано шляхи вирішення проблем щодо удосконалення 

адміністративного законодавства в аспекті дослідження факту порушення 

суб’єктивних прав, свобод та інтересів учасників адміністративних відносин; 

– досліджено зарубіжний досвід організації та правового забезпечення 

дипломатичної служби, на підставі чого зроблені теоретичні висновки, внесені 

пропозиції щодо реформування дипломатичної служби України. Зокрема, 

досліджувався зарубіжний досвід у сфері законодавчого регулювання принципів 

дипломатичної  служби, вимог до претендентів на вступ на дипломатичну службу, 

організації та правового  забезпечення конкурсу при вступі на дипломатичну 

службу, оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб 

дипломатичної служби, їх заохочення, ротації в органах дипломатичної служби та 

ін. У контексті принципів особливу увагу приділено обґрунтуванню доцільності 

законодавчого закріплення в Україні такого принципу державної служби як 

релігійна нейтральність. Визначено систему органів дипломатичної служби 

України з урахуванням новацій законодавства України про дипломатичну службу. 

Окрему увагу приділено припиненню дипломатичної служби, визначенню його 

підстав та процедури, аналізу зарубіжного досвіду у цій сфері. Поряд з іншим 

проаналізовані особливості становлення наукових поглядів відносно 

організаційних та правових засад дипломатичної служби у Стародавній Індії; 

– необхідність зміни існуючих підходів державного   регулювання  

природних монополій,  що обумовлене неефективністю  антимонопольної 

політики та механізмів їх державного регулювання. Це, у свою чергу, ускладнює  

створення  конкурентного  середовища  в  економіці.   У зв’язку із цим виникає 

нагальна потреба вироблення нових  підходів  до управління    економікою    з    
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поступовою    заміною     прямого адміністративного  втручання  на  встановлення  

правових  меж щодо здійснення економічної діяльності та рівня регулювання  

діяльності суб'єктів  господарювання,  які  виробляють (реалізують) товари на  

ринку,  що перебуває у стані природної  монополії,  та  діяльності  

суб'єктів  господарювання,  що  діють на суміжних ринках,  а також  

адаптації законодавства України з  питань  державного  регулювання  

природної монополії до законодавства Європейського Союзу; 

– у результаті наукових пошуків сформульовано та запропоновано 

низку нових наукових положень та висновків щодо удосконалення державного 

контролю у сфері природних монополій; 

– у ході виконання науково-дослідної роботи висвітлено проблему 

обов’язковості урахування правових висновків Верховного Суду при виборі і 

застосуванні адміністративним судом правових норм до спірних правовідносин; 

– визначено коло та особливості суб’єктів інформаційних відносин, що 

підлягають  адміністративно-правовому регулюванню в сфері допоміжної 

діяльності в сфері освіти, особливості правового регулювання інформаційних 

відноси в сфері допоміжної діяльності в сфері освіти. За допомогою 

соціологічного дослідження виявлено проблеми та недоліки адміністративно-

правового регулювання інформаційних відносин в сфері допоміжної діяльності в 

сфері освіти; 

– у сучасних реаліях реформування публічного адміністрування 

особливої актуальності набуває удосконалення системи надання адміністративних 

послуг, завдяки яким публічна адміністрація забезпечує належну реалізацію прав і 

свобод людини і громадянина. Вбачається, що підвищити якість надання 

адміністративних послуг можливо за рахунок подальшого розвитку центрів 

надання адміністративних послуг. У зв’язку з наведеним основним завданням є 

створення (удосконалення) реєстрів даних громадян, юридичних осіб, земельних 

ділянок і нерухомості, податків, соціального страхування, забезпечення 
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функціональної сумісності систем та здійснення обміну даними на операційному 

рівні замість подання довідок та інших документів. Реєстри будуть відкритими із 

забезпеченням гарантованого захисту персональних даних, що сприятиме 

спрощенню процедури надання органами державної влади і органами місцевого 

самоврядування адміністративних послуг громадянам і юридичним особам з 

підтвердження фактів та інформації, що міститься в офіційних державних 

реєстрах, зокрема в електронній формі через веб-сервіси.  

 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й 

обговоренні з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів 

та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів 

нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці 

законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці котрих 

брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений проект 

або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

Науково-дослідження кафедри проводились згідно цільової комплексної 

програми: «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у 

функціонуванні механізму публічної влади в Україні», до виконання якої залучені 

всі викладачі кафедри. В межах цієї програми члени кафедри спрямували свою 

діяльність на підготовку нових законодавчих актів, зауважень до законопроектів, 

надання експертних висновків і спрямування їх до профільних Комітетів 

Верховної Ради України, що вносять суттєві зміни в чинне законодавство. Ці 

проекти неодноразово обговорювалися на засіданнях кафедри у звітному періоді.  

Значною є участь кафедри в законопроектній роботі та експертизі 

нормативно-правових актів.  
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Проф. Битяк Ю.П. приймав участь у слуханнях Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій на тему: «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: 

проблеми і перспективи» (11 листопада 2020 р., на платформі Zoom). 

До найбільш важливих висновків наданих членами кафедри на запити 

державних органів та інших структур можна віднести:   

1. Пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради України щодо 

проекту  Закону України  «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо скасування правової норми, яка 

передбачає відповідальність за самогоноваріння)» (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй 

В.В.). 

2. Висновок на запит Міністерства юстиції України (Державна установа 

«Центр пробації») щодо тлумачення норм адміністративного та кримінального 

законодавства в частині подальшого виконання постанов суду про накладення 

адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (проф. Гаращук 

В.М.). 

3. Пропозиції та зауваження на запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського стосовно проекту 

закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну 

торгівлю пальним» (проф. Гаращук В.М., ас. Зелінська Я.С., ас. Спасенко В.О.). 

4. Пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради України до 

проекту Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів щодо 

встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на 

багатоквартирний будинок, в якому створено об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» (проф. Гаращук В.М., доц. Соловйова О.М., доц. 

Сьоміна В.А.). 

5. Пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради України до 

проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 
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адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України  щодо 

посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки». (Аналіз стосовно змін та доповнень до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення) (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., доц. 

Ігнатченко І.Г., доц. Рябченко Я.С.). 

6. Пропозиції та зауваження на запит народного депутата до проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо 

забезпечення ефективності здійснення державного природоохоронного нагляду 

(контролю))» (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., доц. Георгієвський Ю.В.). 

7. Пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради України щодо 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживання ними» (проф. Гаращук В.М., доц. Зима О.Т., доц. 

Соловйова О.М.). 

8. Позиція на запит Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної 

Ради України щодо проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» 

(проф. Гаращук В.М., доц. Бойко І.В.). 

9. Наукове тлумачення положень законодавства у сфері запобігання 

корупції та регулювання державної служби щодо належності Офісу Президента 

України до державних органів у розумінні чинного законодавства, надане на запит 

Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного Бюро України 

(проф. Гаращук В.М., доц. Червякова О.Б., доц. Соловйова О.М., доц. Федчишин 

С.А., ас. Балакарєва І.М.). 

10. Позицію на запит Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної ради України щодо проекту Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо відповідальності за перевищення строку 

тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів 
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особистого користування” (проф. Гаращук В.М., доц. Шульга М.Г., доц. Зима 

О.Т.). 

11. Науковий висновок на запит в. о. керівника Департаменту з питань 

дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання 

корупції  (ас. Балакарєва І.М., ас. Зелінська Я.С.). 

12. Пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради України щодо 

проектів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реалізації окремих положень діяльності  Бюро економічної безпеки 

України» та «Про внесення змін до адміністративного та кримінального 

законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки 

України» (проф. Гаращук В.М., доц. Зуй В.В., доц. Ігнатченко І.Г., ас. Спасенко 

В.О.). 

13. Зауваження та пропозиції на запит Верховної Ради України на проект 

Закону України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

підвищення ефективності протидії кібератакам” (проф. Гаращук В.М., доц. Зима 

О.Т., доц. Соловйова О.М.). 

14. Пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради України щодо 

проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, 

Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення  щодо удосконалення адміністрування акцизного 

податку на тютюнові вироби та посилення контролю за їх обігом» (проф. Гаращук 

В.М., доц. Зуй В.В., ас. Біленська Д.О.). 

15. Пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради України до 

проекту Закону України «Про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо збільшення адміністративної 

відповідальності за вчинення домашнього насильства», та до проекту Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі» (проф. Гаращук В.М., доц. Бойко І.В.). 

16. Пропозиції та зауваження на запит Верховної Ради України щодо 

проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в 

місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» (проф. Гаращук В.М., доц. 

Зуй В.В.). 

17. Правова оцінка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стягнення аліментів на утримання дитини» на 

запит народного депутата України (проф. Гаращук В.М., доц. Бойко І.В., доц. 

Сьоміна В.А., ст. викл. Марченко О.О.). 

18. Правова оцінка проєкту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу» на 

запит Верховної Ради України (проф. Гаращук В.М., доц. Бойко І.В.). 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України (навести перелік). 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 

Викладачі кафедри виступали в якості наукових консультантів Міністерства 

юстиції України, Харківської обласної державної адміністрації та Харківської 

обласної ради, виконавчого комітету Харківської міської ради. 

Проф. Битяк Ю.П. член Науково-консультативної ради при Міністерстві 

юстиції України, член виконавчого комітету «Університетського консорціуму», 

член ради прокурорів України, а також член Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України.  

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували.  
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2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

1. Висновок щодо можливості (не можливості) притягнення Президента 

України  до адміністративної відповідальності, наданий Судді Конституційного 

Суду України І.М. Завгородньої (проф. Гаращук В.М.). 

2. Наукова позиція на запит судді Конституційного Суду України С.В. Сас 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) припису статті 90 

Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII 

(проф. Гаращук В.М., доц. Сьоміна В.А., доц. Федчишин С.А.). 

3. Юридична позиція стосовно питань поставлених суддею Конституційного 

Суду України Первомайським О.О. (проф. Гаращук В.М., доц. Федчишин С.А.). 

4. Відповідь на звернення судді Конституційного суду України Колісника В. 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

першої статті 14-2, частити 5 статті 279-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (запит від 08.09.2020 р.) (проф. Гаращук В.М., доц. Сьоміна В.А., 

доц. Рябченко Я.С.). 

5. Відповідь на лист-запит судді Конституційного Суду України В.В. Лемака 

за конституційною скаргою Кошик О.В. щодо відповідності Конституції України  

положень частини 7 статті 48 Закону України «Про державну службу» у 

взаємозв’язку з положеннями ч.1, 2 статті 21, пункту 8 частини 2 статті 46 цього 

закону (проф. Гаращук В.М., доц. Федчишин С.А.). 

6. Науково-експертна позиція з питань порушених у конституційному 

поданні 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», 

Кримінального кодексу України,  Цивільного процесуального кодексу України та 

інших пов'язаних з ними законів України, що зачіпають права та свободи громадян 

фахівців кафедри адміністративного права Національного юридичного університету 
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імені Ярослава Мудрого (проф. Гаращук В.М., доц. Ігнатченко І.Г., ас. Бєлікова 

М.І.). 

 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік).  

1. 5-6 грудня 2019 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» до 45-річчя з Слідчо-

криміналістичного інституту. Захід організовано кафедрою адміністративного 

права та кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності за 

участю Слідчо-криміналістичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Головного управління Європейської 

поліцейської асоціації України в Харківській області, Глобальної організації 

союзницького лідерства (Україна, м. Київ). 

У конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., доц. 

Червякова О.Б., доц. Соловйова О.М., доц. Ігнатченко І.Г. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей. До 

збірника увійшли наукові статті, тези доповідей та повідомлень учасників 

конференції (українською, англійською, польською, німецькою, французською та 

російською мовами).  

2. 9-10 квітня 2020 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція 

«Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення». Захід організовано кафедрою адміністративного права 

та кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності 

Університету.  

В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., 

проф. Матюхіна Н.П., проф. Лученко Д.В., доц. Писаренко Н.Б., доц. Зуй В.В., 
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доц. Шульга М.Г., доц. Червякова О.Б., доц. Соловйова О.М., доц. Сьоміна В.А., 

доц. Ігнатченко І.Г., доц. Рябченко Я.С., доц. Федчишин С.А., доц. Ковтун М.С., 

ст. Марченко О.О., ас. Балакарєва І.М., ас. Зелінська Я.С., ас. Бєлікова М.І., ас. 

Спасенко В.О. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 30,34 друк. арк.). 

3. 9-10 квітня 2020 р. в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики». Захід 

організовано кафедрою адміністративного права та кафедрою адміністративного 

права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за участю Вармінсько-Мазурського університету в 

Ольштині (Республіка Польща, м. Ольштин), Слідчо-криміналістичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Головного 

управління Європейської поліцейської асоціації України в Харківській області,  

Глобальної організації союзницького лідерства (Україна, м. Київ). 

У конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., доц. 

Червякова О.Б., доц. Соловйова О.М., доц. Ігнатченко І.Г. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 60,92 друк. арк.). До збірника увійшли наукові статті, тези 

доповідей та повідомлень 1270 учасників конференції (українською, англійською, 

польською, німецькою та російською мовами).  

 4. 23 вересня 2020 р. була проведена Міжнародна науково-практична 

конференція «Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, 

навчальної дисципліни та галузі права» (в рамках IV Харківського міжнародного 

юридичного форуму). Захід був організований кафедрою адміністративного права, 

кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності, Сектором 

конституційного та адміністративного права НДІ Державного будівництва та 
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місцевого самоврядування НАПрН України, Навчально-науковою лабораторією 

дослідження проблем службового права НАПрН України ГО «Асоціацією 

фахівців адміністративного права», ГО «Європейським центром верховенства 

права», «Координатором проектів ОБСЄ в Україні». 

В конференції приймали участь проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., 

проф. Лученко Д.В., доц. Зуй В.В., доц. Червякова О.Б., доц. Ігнатченко І.Г., доц. 

Рябченко Я.С., ас. Бєлікова М.І., ас. Зелінська Я.С., ас. Спасенко В.О. та інші. 

За результатами роботи конференції було видано збірник тез доповідей 

(загальним обсягом 6,28 друк. арк.). 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву 

конференції та кількість викладачів, які взяли участь, спочатку виділити 

міжнародні). Викладачі кафедри приймали участь у 44 міжнародних науково-

практичних конференціях, круглих столах, вебінарах.  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення 

конференції, назва, місто 

Кількість 

викладачів кафедри, які 

взяли участь 

 

Міжнародні 

1. 5-6 грудня 2019 р. VI Міжнародна науково-

практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів», м. Харків 

4 

2. 10 грудня 2019 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Основні права 

людини: розуміння та виклики», м. Київ 

1 

3. 28 лютого 2020 р. ХVIII Міжнародна науково-

практична конференція «Цивільне право 

України: нові виклики і перспективи 

розвитку», присвячена 98-й річниці з дня 

народження доктора юридичних наук В.П. 

1 
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Маслова  

4. 28 лютого – 2 березня 2020 року ІІІ 

Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Правові засади організації та 

здійснення публічної влади», м. 

Хмельницький 

1 

5. 9-10 квітня 2020 р. IV Міжнародна науково-

практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: 

проблеми організації та правового 

забезпечення», м. Харків 

20 

6. 9-10 квітня 2020 р. VIІI Міжнародна науково-

практична «Сектор безпеки України: актуальні 

питання та практики», м. Харків 

4 

7. 19–20 травня 2020 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Запорізькі правові 

читання», м. Запоріжжя 

2 

8. 4 вересня 2020 р. ІІІ Міжнародна науково-

практична он-лайн конференція «Соціальні 

права та їх захист адміністративним судом», 

Верховний Суд, м. Київ 

1 

9. 23 вересня 2020 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Новітні тенденції 

розвитку адміністративного права як науки, 

навчальної дисципліни та галузі права» (в 

рамках IV Харківського міжнародного 

юридичного форуму), Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

13 

10. 5 жовтня 2020 р. Міжнародна науково-

практична он-лайн конференція «Вороновські 

читання (Фінансово-правові дисципліни: 

1 
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сучасні погляди на розмежування та 

інтеграцію)», Асоціація фінансового права 

України, Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва (GIZ), Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Національна академія правових наук 

України, Верховний Суд, м. Харків 

11. 5-6 жовтня 2020 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Вороновські читання: 

фінансово-правові дисциплін: сучасні погляди 

на розмежування та інтеграцію», м. Харків 

1 

12. 6 листопада 2020 р. VІІ Міжнародна науково- 

практична інтернет-конференція «Стан та 

перспективи розвитку адміністративного права 

України», Одеський державний університет 

внутрішніх справ м. Одеса 

1 

13. 10 листопада 2020 р. 75 років Організації 

Об’єднаних Націй: VІ Харківські міжнародно-

правові читання, присвячені пам’яті 

професорів М. В. Яновського і В. С. Семенова, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 

Всеукраїнські 

14. 15 квітня 2020 р. Наукова конференція 

«COVID-19 та обмеження прав людини», м. 

Тернопіль 

1 

15. 17 квітня 2020 р. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 

національного законодавства», 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка,  м. Кропівницький 

1 

16. 20 травня 2020 р. Всеукраїнська науково-

практична онлайн конференція «Лікарська 

таємниця в умовах пандемії: законодавчі, 

1 
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правозастосовчі, соціальні та психологічні 

аспекти», м. Тернопіль 

17. 21-22 серпня 2020 р. Всеукраїнська онлайн 

конференція «Організація навчального 

процесу. Новий освітній простір», 

організована ГО «Платформа інститутів 

післядипломної педагогічної освіти», м. Київ 

1 

Вебінари, онлайн-семінари, онлайн-конференції,  форуми, публічні дискусії та ін. 

18. 6 грудня 2019 р. ІІІ Медико-правовий форум 

«Конституційні засади медичної реформи в 

Україні», м. Харків 

1 

19. 21 квітня 2020 р. Он-лайн конференція 

«Податково-правова доктрина», Національна 

академія правових наук України, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 

20. 25 червня 2020 р. VII Україно-Німецький 

форум адвокатів. Національна асоціація 

адвокатів України, Вища школа адвокатури 

1 

21. 25 червня 2020 р. Відповідальність за 

порушення адвокатами фінансового 

моніторингу" Вебінар з підвищення 

кваліфікації. Національна асоціація адвокатів 

України, Вища школа адвокатури 

1 

22. 26 червня 2020 р. Практичні аспекти 

застосування адвокатом законодавства про 

фінансовий моніторинг. Вебінар з підвищення 

кваліфікації. Національна асоціація адвокатів 

України, Вища школа адвокатури 

1 

23. 26 червня 2020 р. Участь адвоката в судовому 

засіданні за допомогою відеоконференції: 

Вебінар з підвищення кваліфікації. 

Національна асоціація адвокатів України, 

Вища школа адвокатури 

1 

24. 28 червня 2020 р. Круглий стіл  "Конституція 1 
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України та актуальні питання її 

удосконалення" за участі народних депутатів 

України та голови Харківської 

облдержадміністрації, Президія НАПрН 

України, м. Харків 

25. 07 липня 2020 р. COVID-19: застосування 

цивільного, сімейного, трудового 

законодавства. Вебінар з підвищення 

кваліфікації. Національна асоціація адвокатів 

України, Вища школа адвокатури 

1 

26. 6 липня 2020 р. он-лайн «Круглий стіл» з 

нагоди 15-ї річниці прийняття Кодексу 

адміністративного судочинства України 

«Адміністративне судочинство України: стан і 

виклики» 

1 

27. 9 липня 2020 р. Вебінар «Демонстрація, аналіз 

і оцінка наукового доробку науковця», 

Clarivate-Web of Science, м. Київ 

1 

28. 16 липня 2020 р. Вебінар «Запобігання 

проявам дискримінації у викладацькій роботі», 

Вектор прав людини-Genderz, м. Київ 

1 

29. 17.07.2020 р. Захід з підвищення кваліфікації 

адвокатів «Огляд судової практики 

Верховного суду щодо перегляду ухвал 

слідчих суддів» (Організатор заходу: Рада 

адвокатів Рівненської області) 

1 

30. 20.07.2020 р. Захід з підвищення кваліфікації 

адвокатів «Вебінар НААУ (Комітет з 

підвищення професійної кваліфікації) для 

адвокатів Чернівецької області» (Організатор 

заходу: Недержавна некомерційна професійна 

організація «Національна асоціація адвокатів 

України» 

1 

31. 30 липня 2020 р. Вебінар «Викладацька 

робота: простір для представлення 

1 
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різноманіття», організований ГО «Вектор прав 

людини» за підтримки БФ "Гендер Зед" та 

фонду "Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє" 

(EVZ) м. Київ 

32. 30 липня 2020 р. Круглий стіл «Інтеграція 

виробництва та науки – основа стійкого 

розвитку економіки»  за участі Голови 

Верховної Ради України Дмитра Разумкова, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 

33. 29–31 липня 2020 р. Он-лайн тренінг 

«Конституційна скарга як інструмент захисту 

соціальних прав: практичний вимір 

застосування та гендерні аспекти», у рамках 

реалізації проекту Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні «Підтримка захисту прав 

людини через покращення доступу до 

конституційної юстиції», м. Київ  

1 

34. 05.08.2020 р. Семінар від Комітету з питань 

фізичної культури та спорту при Раді 

адвокатів Харківської області (Організатор 

заходу: Рада адвокатів Харківської області) 

1 

35. 13.08.2020 Вебінар НААУ та регіонального 

представництва UNBA NextGen у Черкаській 

області: «Електронна демократія в Україні та 

адвокатська спільнота: інструменти взаємодії» 

(Організатор заходу: Недержавна 

некомерційна професійна організація 

«Національна асоціація адвокатів України» 

1 

36. 17–28 августа 2020 г. Серия вебинаров 

«Немецкое право в КАЗГЮУ имени 

М. С. Нарикбаева», Казахстанский 

государственный юридический университет 

имени М. С. Нарикбаева, г. Нур-Султан 

(Казахстан) 

1 
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37. 22.08.2020 р. Тактика захисту адвокатом 

бізнесу при здійсненні контролюючими 

органами державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності (Організатор 

заходу: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури Запорізької області) 

 

1 

38. 25 серпня 2020 р. Вебінар «Оцінювання знань 

онлайн: захищені сервіси та перевірені методи 

тестувань», організований Smart business 

online education м. Київ 

1 

39. 1 вересня 2020 р. Онлайн-семінар 

«Особливості впровадження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право» для 

другого (магістерського) рівня», м. Київ 

1 

40. 23 вересня 2020 р. Публічна дискусія 

«Викладання адміністративного права в 

умовах запровадження освітніх правничих 

стандартів» (в рамках IV Харківського 

міжнародного юридичного форуму), 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого за підтримки Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні, м. Харків 

2 

41. 23-25 вересня 2020 р. ІV Харківський 

міжнародний юридичний форум, м. Харків 

3 

42. 30 вересня – 1 жовтня 2020 р. Актуальні 

питання ведення коморбідного пацієнта – 

міждисциплінарний підхід: матеріали науково-

практичної конференції, (конференція онлайн) 

1 

43. 20 листопада 2020 р. Он-лайн конференція 

«Забезпечення єдності судової практики: 

правові позиції Великої Палати Верховного 

Суду та стандарти Ради Європи», Верховний 

Суд, м. Київ 

1 

44. Захід з підвищення кваліфікації адвокатів 1 
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«Морально-етичні аспекти адвокатської 

діяльності» (Організатор заходу: Рада 

адвокатів Одеської області) 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь). 

1. Казахстан, г. Нур-Султан, Казахстанский государственный юридический 

университет имени М. С. Нарикбаева. Серия вебинаров «Немецкое право в 

КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева», 17–28 августа 2020 г. (доц. Писаренко Н.Б.). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк. арк.) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою університету 

(номер протоколу, дата).  

Вказати монографії опубліковані за кордоном. – 1. 

1. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of 

the European Union : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 

2020. (доц. Бойко І. В., доц. Соловйова О. М.) 1,6 друк. арк. 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (окремо з 

грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк).   

Без грифу МОН: 

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), І.М. 

Балакарєва, І.В. Бойко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2020. 392 с. 

(24,5 друк. арк.), 18,9 друк. арк. 

 проф. Битяк Ю.П. – 1,2 друк. арк. 

 проф. Гаращук В.М. – 1,3 друк. арк.  

 проф. Матюхіна Н.П. – 1,6 друк. арк.   

 проф. Лученко Д.В. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Писаренко Н.Б. – 0,3 друк. арк.  
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 доц. Зуй В.В. – 1,7 друк. арк.  

 доц. Шульга М.Г. – 1,2 друк. арк. 

 доц. Червякова О.Б. – 1,0 друк. арк.  

 доц. Бойко І.В. – 0,9 друк. арк.  

 доц. Зима О.Т. – 1,9 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 1,5 друк. арк.  

 доц. Сьоміна В.А. – 0,9 друк. арк.  

 доц. Ігнатченко І.Г. – 1,2 друк. арк.  

 доц. Рябченко Я.С. – 0,9 друк. арк.  

 доц. Федчишин С.А. – 1,1 друк. арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 0,6 друк. арк. 

 ст. викладач Марченко О.О. – 0,5 друк. арк. 

      ас. Балакарєва І.М. – 0,2 друк. арк. 

 ас. Спасенко В.О. – 0,4 друк. арк. 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк. арк.) 

Без грифу МОН: 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти /[Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 5-те вид., допов. та перероб. 

Законодавство станом на 1 груд. 2019 р. Харків: Право, 2020. 192 с. (11,16 друк. 

арк.) 

 проф. Битяк Ю.П. – 0,7 друк. арк. 

 проф. Гаращук В.М. – 0,43 друк. арк.  

 проф. Матюхіна Н.П. – 0,68 друк. арк.   

 проф. Лученко Д.В. – 0,6 друк. арк.  

 доц. Писаренко Н.Б. – 1,1 друк. арк.  

 доц. Зуй В.В. – 0,9 друк. арк.  
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 доц. Червякова О.Б. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Бойко І.В. – 1,0 друк. арк.  

 доц. Зима О.Т. – 0,4 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,75 друк. арк.  

 доц. Сьоміна В.А. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Ігнатченко І.Г. – 0,3 друк. арк.  

 доц. Рябченко Я.С. – 0,6 друк. арк.  

 доц. Федчишин С.А. – 1,0 друк. арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 0,56 друк. арк. 

 ст. викладач Марченко О.О. – 0,3 друк. арк. 

 ас. Біленська Д.О. – 0,12 друк. арк. 

      ас. Балакарєва І.М. – 0,25 друк. арк. 

    ас. Зелінська Я.С. – 0,12 друк. арк. 

 ас. Спасенко В.О. – 0,18 друк. арк. 

    ас. Бєлікова М.І. – 0,06 друк. арк. 

2. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні: 

посіб. для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / [ І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова, 

І. В. Бойко та ін.]; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 2020, 238 с. (13,04 

друк. арк.) 

 проф. Лученко Д.В. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Писаренко Н.Б. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Бойко І.В. – 0,65 друк. арк.  

 доц. Зима О.Т. –1,7 друк. арк. 

 доц. Соловйова О.М. – 0,5 друк. арк.  

 доц. Сьоміна В.А. – 0,9 друк. арк.  

 доц. Федчишин С.А. – 1,0 друк. арк. 

 доц. Ковтун М.С. – 0,3 друк. арк.  
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 ст. викладач Марченко О.О. – 1,4 друк. арк. 

      ас. Балакарєва І.М. – 0,35 друк. арк. 

    ас. Зелінська Я.С. – 0,7 друк. арк. 

 ас. Спасенко В.О. – 0,4 друк. арк. 

    ас. Бєлікова М.І. – 0,4 друк. арк. 

3. Місцеві вибори 2020 : посібник для суддів / за ред. М. Цуркана. Київ : 

«AK-Group», 2020. 308 c., 17,0 друк. арк. 

 доц. Писаренко Н.Б. – 1,5 друк. арк.  

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.): 56/30,4 друк. 

арк. з них: 

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк. арк.):17/12,2 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science (одиниць/друк. арк.) та навести перелік:  

Загальна кількість – 12 статей, обсягом –  8,07 друк. арк. 

Проф. Битяк Ю.П. опублікував 1 статтю у наукометричній базі даних 

Scopus. 

1. Reform of decentralization and regional policy in the visegrad [Текст] / Y. P. 

Bytyak, S. Serohina [та ін.]. Opcion. 2019. Vol. 35, Iss. 90-2. P. 631-648. 0,2 друк. 

арк.  

Проф. Битяк Ю.П. опублікував 1 статтю у наукометричній базі даних Web of 

Science. 

 1.  BYTIAK Y. P., Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y.,Chalapko V.

 V. Information society: the interaction of tradition and 

innovation in communicative processes. _Amazonia investiga_. 2020. Vol.9, Iss. 27. P. 

217–226. 0,2 друк. арк.  

Проф. Гаращук В.М. опублікувал 1 статтю у наукометричній базі даних Web 

of Science. 
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1. Garashchuk V.M., Shulga I.V., Kalayanov D.P. The role of international 

organizations in the stimulation system of the alternative energetics development. 

Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020, № 5. 

P. 125-133. 0,4.друк.арк. 

Проф. Гаращук В.М. та проф. Матюхіна Н.П. опублікували 1 статтю у 

наукометричній базі даних Web of Science. 

1. Volodymyr. M. Harashcuk, Oleksandr M. Shevchuk, Viktor M. Shevchuk, 

Nataliya P. Matykhina, Olena A. Leiba. State-private partnership in the field of medical 

services: principles, forms and signs. Revista Inclusiones. Vol: 7 num 4 (2020). P. 580-

597. 0,3 друк. арк.  

Проф. Гаращук В.М., ас. Зелінська Я.С. та ас. Спасенко В.О. опублікували 2 

статті у наукометричній базі даних Scopus. 

 1. Haraschuk, V., Zelinska, Y., Spasenko, V., Shulga, I. Information component 

of the environmental policy of ukraine: Current status and development potential. 

European Journal of Sustainable Development. 2020, 9 (2). P. 69-79.1,1 друк.арк.  

2. Haraschuk, V., Zelinska, Y., Spasenko, V., Shynkaruk, O. Administrative and 

legal support challenges of environmental safety under globalization. European Journal 

of Sustainable Development. 2020, 9 (2). P. 20-30. 1,1 друк. арк. 

Проф. Матюхіна Н.П. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних 

Scopus та Web of Science та  1 статтю у наукометричній базі даних Web of Science. 

1. Matyukhina N. еt. al.  Testing of drugs in the implementation of customs 

control in Ukraine: legal aspects / V. Shevchuk, O. Shevchuk, N. Matyukhina, D. 

Zatenatsky, O. Chub. Georgian Medical News.2020. № 1 (298). P. 165-169 (автор. 

внесок 0,3 друк. арк.).  

2. Matyukhina N. еt. al.   Financial and legal ensures effective development for 

higher education in Ukraine / N. Matyukhina, I. Borysenko, A. Malakhova, A. Sikun // 

Financial and credit activityproblems of theory and practice. - 2020. - Vol. 1 Issue: 32. - 

P. 482-493 (автор. внесок 0,3 друк. арк.).  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200628602
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217832756
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22V%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22D%20Zatenatskyi%22
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3. Matyukhina N. еt. al.  State-private partnership in the field of medical services: 

principles, forms and signs / O. Shevchuk, V.  Shevchuv, N. Matyukhina, O. Leiba, V. 

Harashchuk. Revista Inclusiones. 2020. Vol: 7. № 4. (автор. внесок 0,3 друк. арк.).  

Проф. Лученко Д.В. опублікував 1 статтю у наукометричній базі даних  

Scopus. 

1. Koval, N., Luchenko, D. (2020). Non-tariff barriers: Ukrainian practice under 

conflict with Russia and COVID-19. Lex Portus, 4, 56-76. 0,9 друк. арк.  

Доц. Бойко І.В., доц. Зима О.Т., доц. Соловйова О.М., доц. Сьоміна В.А. 

опублікували 1 статтю у наукометричній базі даних Scopus. 

1. Boiko, I.V. et al. 2019. Administrative Procedure: European Standards and 

Conclusions for Ukraine, Journal of Advanced Research in Law and Economics, 

Volume X, Winter, 7(45): 1968 – 1975. DOI:10.14505/jarle.v10.7(45).03. 2,0 друк. 

арк. 

Доц. Рябченко Я.С. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних  Web 

of Science. 

2. Serdiuk, O (Serdiuk, O.); Ya, R (Ya, Ryabchenko); Us, M (Us, M.). ON 

THE PROBLEMS OF STATE FORMS OF PROTECTION OF SUBJECTIVE RIGHTS 

OF PARTICIPANTS IN BANKING LEGAL RELATIONS. FINANCIAL AND 

CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE ( 

WOS:000548442900006, ISSN: 2306-4994 eISSN: 2310-8770). Том: 2. Випуск: 33. 

С. 58-64. 2020. 0,9 друк. арк. 

3.4.3. у міжнародній наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web 

of Science) (одиниць/друк. арк.) та навести перелік:  

Загальна кількість – 14 статей, обсягом –  8,39 друк. арк. 

Проф. Гаращук В.М. опублікував 1 статтю  

1. Harashchuk V. еt. al.  Reproductive health and human rights: concept, features 

and classification. (2020). Amazonia investiga. Vol 9.  Issue. 29. P. 550-557. 0,3 

друк.арк.  Проіндексовано в Index Copérnico Master List, Google 
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Académico, CAPES (Brasil), Directorio de indexación de revistas de investigación, 

Base, MIAR, CIRC, AcademicKeys, CiteFactor, Latindex, LatinREV, IRESIE, 

ISSN, Índice de revistas académicas abiertas, Capas Periodicos, REDIB (CSIC), Acceso 

Abierto, Dimensiones, Biblioteca de la universidad de Princeton, Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek, Worldcat, Library Hub Discover,  Elibrary, Biblioteca de la 

universidad de Princeton, Bibliothek der Hochschule Hannover, ZHdK Medien- und 

Informationszentrum, EZB, Biblioteca de revistas electrónicas та ін. 

Доц. Писаренко Н.Б. опублікувала 1 статтю у наукометричних базах даних: 

EBSCO Publishing, Inc. (США), Index Copernicus International (Польща), HeinOnline 

(США): 

1. Розмежування судових юрисдикцій крізь призму розуміння принципів 

судочинства (на прикладі податкових спорів). Право України. 2020. № 4. С. 127–

141, 1,0 друк. арк. 

Доц. Бойко І.В. та доц. Соловйова О.М. опублікували 1 статтю у 

наукометричній базі даних Google Scholar: 

1. Current problems of corruption-administrative offenses. Адміністративне 

право і процес. 2019. № 3 (26). С. 113 – 125. 

Доц. Зима О.Т. опублікував 1 статтю у наукометричній базі даних CEEOL; 

Index Copernicus; Ulrich’s Periodicals Directory: 

1. Global Administrative Law and Regulation of Extraction of Minerals in Outer 

Space Advanced Space Law. Volume 4, 2019. Р. 125-136.  

Доц. Соловйова О.М. опублікувала 1 статтю у наукометричній базі даних 

Index Copernicus International (Польща): 

1. Соловйова О., Якубов Б. Забезпечення прав особи під час застосування 

поліцейських заходів. Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

електронний науковий журнал». 2020. № 2.  С. 272 – 276. URL: 

http://lsej.org.ua/2_2020/73.pdf.  
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Доц. Федчишин С.А. опублікував 6 статей у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща): 

1. Issues of Organization of Diplomatic Activity in Political and Legal Treatises of 

Ancient India. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 6. Vol. 2. P. 207-212. 

Словацька Республіка. 0,54 друк. арк.  

2. The Right of State Servants to Membership in Political Parties and its 

Restrictions in Accordance with Practice of the European Court of Human Rights. 

Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 2. Vol. 3. P. 169-174. Словацька 

Республіка (у співавт. із A. Andrieieva). Заг. обсяг – 0,54 друк. арк., автор. вклад – 

0,27 друк. арк. 

3. Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб 

дипломатичної служби України: пропозиції щодо вдосконалення. 

Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 2. С. 131-137. 0,73 друк. арк. 

4. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу 

України. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 86. С. 235-245. 0,73 друк. 

арк. 

5. Підстави припинення дипломатичної служби України. Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія 

«Юридичні науки». 2020. № 4. Т. 31 (70). С. 183-189. 0,68 друк. арк. 

6. Законодавче регулювання конкурсу в разі вступу на дипломатичну службу 

України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 10. С. 176-182. 0,64 друк. 

арк. 

Ас. Бєлікова М.І. та ас. Балакарєва І.М. опублікували статтю у 

наукометричній базі даних Index Copernicus International (Польща): 

1. Теоретико-правовий аналіз перспективного законодавства про 

адміністративну процедуру / І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць / редкол.: С. Г. Серьогіна 

та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 39. 0,5 друк.арк.  
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Ас. Зелінська Я.С. опублікувала 2 статті у наукометричній базі даних Index 

Copernicus International (Польща): 

1. Конституційно-правове забезпечення прав людини при проведенні 

вакцинації. Я. С. Зелінська, О. С. Шутова // Збірник наукових праць «Державне 

будівництво та місцеве самоврядування». 2019. Випуск 38. С. 202-212. (0,4 друк. 

арк.)  

2. Зловживання процесуальними правами у адміністративному судочинстві: 

теоретичні та практичні аспекти. Юридичний бюлетень. 2020. № 15, (0,5 друк. 

арк.)  

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science)  

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

 

№

 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 

Статті 

5

1. 

Y. P. Bytyak, S. 

Serohina [та ін.]. 

  

 

  

 

Reform of decentralization 

and regional policy in the 

visegrad (Scopus) 

 

Opcion 2019. Vol. 35, 

Iss. 90-2. P. 

631-648 

 

 

2

2. 

BYTIAK Y. P., D

anilyan O. G., Dz

eban A. P., Kalin

ovsky Y. Y.,Chal

apko V. V.  

Information society: the in

teraction of tradition and 

innovation in communicati

ve processes (Web of 

Science) 

 

  Amazonia investiga 2020. Vol.9, Is

s. 27. P. 217–

226 
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3

3. 

Garashchuk 

V.M., Shulga 

I.V., Kalayanov 

D.P.  

  

The role of international 

organizations in the 

stimulation system of the 

alternative energetics 

development (Web of 

Science) 

 

Bulletin of the National 

Academy of Sciences 

of the Republic of 

Kazakhstan 

2020, № 5. P. 

125-133 

4

4.  

Haraschuk, 

V., Zelinska, 

Y., Spasenko, 

V., Shulga, I.  

Information component of 

the environmental policy 

of Ukraine: Current status 

and development potential 

(Scopus) 

European Journal of 

Sustainable 

Development 

2020, 9 (2). P. 

69-79. 

2

5. 

Haraschuk, 

V., Zelinska, 

Y., Spasenko, 

V., Shynkaruk, 

O.  

 

Administrative and legal 

support challenges of 

environmental safety 

under globalization 

(Scopus) 

European Journal of 

Sustainable 

Development 

2020, 9 (2). P. 

20-30.  

2

6. 

Volodymyr. M. 

Harashcuk, 

Oleksandr M. 

Shevchuk, Viktor 

M. Shevchuk, 

Nataliya P. 

Matykhina, Olena 

A. Leiba.  

State-private partnership in 

the field of medical 

services: principles, forms 

and signs (Web of Science) 

 

 

Revista Inclusiones Vol: 7 num 4 

(2020). P. 580-

597 

2

7. 

Matyukhina N. 

еt. al.   / V. 

Shevchuk, O. 

Shevchuk, N. 

Matyukhina, D. 

Zatenatsky, O. 

Chub.  

 

Testing of drugs in the 

implementation of customs 

control in Ukraine: legal 

aspects (Scopus,  Web of 

Science) 

Georgian Medical 

News 

2020. № 1 

(298). P. 165-

169 

3

8. 

Matyukhina N. 

еt. al.   / N. 

Matyukhina, I. 

Borysenko, A. 

Malakhova, A. 

Sikun 

Financial and legal ensures 

effective development for 

higher education in 

Ukraine (Web of Science) 

Financial and credit 

activityproblems of 

theory and practice. 

2020. Vol. 1 

Issue: 32. P. 

482-493 

4

9. 

Matyukhina N. 

еt. al.   / O. 

Shevchuk, V.  

Shevchuv, N. 

Matyukhina, O. 

Leiba, V. 

Harashchuk  

State-private partnership in 

the field of medical 

services: principles, forms 

and signs (Web of Science) 

Revista Inclusiones 2020. Vol: 7. 

№ 4. Р. 580-

597 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200628602
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090748156&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217825286
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217828871
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205623445
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217832756
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217832756
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087627514&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21101016504?origin=resultslist
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22V%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22O%20Shevchuk%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22N%20Matyukhina%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22D%20Zatenatskyi%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22D%20Zatenatskyi%22
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5

10. 

Koval, N., 

Luchenko, D.  

 

Non-tariff barriers: 

Ukrainian practice under 

conflict with Russia and 

COVID-19 (Scopus) 

Lex Portus (2020). 4, 56-

76. https://doi.

org/10.26886/2

524-

101X.4.2020.3. 

1

11. 

Boiko, I.V. et al.  

 

Administrative Procedure: 

European Standards and 

Conclusions for Ukraine 

(Scopus) 

Journal of Advanced 

Research in Law and 

Economics 

2019., Volume 

X, Winter, 

7(45): 1968 – 

1975. 

DOI:10.14505/

jarle.v10.7(45).

03.  

1

12. 

Olha M. 

Soloviova, Iryna 

V. Boiko, 

Oleksandr T. 

Zyma, Yuliia V. 

Mekh, Valentyna 

A. Somina 

 

Administrative Procedure: 

European Standards and 

Conclusions for Ukraine 

(Scopus) 

Journal of Advanced 

Research in Law and 

Economics. 

Winter 2019. 

Volume X. 

Issue 7(45). – 

P. 1968-1975. 

SCOPUS,  

EconLit, 

ProQuest,  

CEEOL,  

EBSCO, 

CABELL, 

REPEC  

1

13. 

Serdiuk, O 

(Serdiuk, O.); Ya, 

R (Ya, 

Ryabchenko); Us, 

M (Us, M.)  

 

THE PROBLEMS OF 

STATE FORMS OF 

PROTECTION OF 

SUBJECTIVE RIGHTS 

OF PARTICIPANTS IN 

BANKING LEGAL 

RELATIONS. 

ON FINANCIAL AND 

CREDIT ACTIVITY-

PROBLEMS OF 

THEORY AND 

PRACTICE 

(WOS:000548

442900006, 

ISSN: 2306-

4994 eISSN: 2

310-8770). 

Том: 2. 

Выпуск: 33. 

Стр.: 58-

64. 2020 

1

14. 

Harashchuk V. еt.

 al.    

Reproductive health and 

human rights: concept, 

features and classification  

Amazonia investiga (2020).  

Vol 9.  Issue. 

29 

1

15. 

Luchenko, D. The electronic petition as a 

way to influence the power 

available to every citizen: 

The role and prospects in 

Ukraine  

 

Scientific Conference 

SOCIETY. HEALTH. 

WELFARE  / 

7th International 

Interdisciplinary SHS 

Web of Conferences. 

Volume 68 

(2019). Riga, 

Latvia, Octobe

r 10–12, 2018. 

Режим 

доступу: 

https://doi.org/

10.1051/shscon

f/20196801019 
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.

16. 

Писаренко Н.Б. Участники судебного 

процесса: насколько 

точны предписания 

Кодекса 

административного 

судопроизводства 

Украины? 

Ежегодник 

публичного права 

2019: Учасники 

административной 

процедуры и 

административного 

процесса 

Москва: 

Инфотропик 

Медиа, 2020 

1

17. 

Оlexander Zyma 

 

Global Administrative 

Law and Regulation of 

Extraction of Minerals in 

Outer Space 

Advanced Space Law Volume 4, 

2019 

1

18.  

Федчишин С.А. Issues of Organization of 

Diplomatic Activity in 

Political and Legal 

Treatises of Ancient India  

Visegrad Journal on 

Human Rights 

(Словацька 

Республіка) 

2019. № 6. 

Vol. 2 

1

19.  

Федчишин С.А. Релігійна нейтральність 

як принцип державної 

служби в Україні  

Jurnalul Juridic 

National: teorie si 

practica (Республіка 

Молдова) 

2020. № 1 

(41). 

2

20 

Федчишин С.А. The Right of State 

Servants to Membership in 

Political Parties and its 

Restrictions in Accordance 

with Practice of the 

European Court of Human 

Rights  

 

Visegrad Journal on 

Human Rights 

2020. № 2. 

Vol. 3. 

Словацька 

Республіка (у 

співавт. із A. 

Andrieieva) 

2

21. 

Федчишин С.А. Політична 

неупередженість як 

принцип дипломатичної 

служби України: 

законодавче 

регулювання та підходи 

до розуміння  

 

Recht der 

Osteuropaischen 

Staaten. Німеччина 

2019. № 4 

Колективна монографія 

2

22. 

Бойко І. В., 

Соловйова О. 

М.. Modern 

researches: 

progress of the 

legislation of 

Ukraine and 

experience of the 

European Union  

Європейські стандарти 

та український концепт 

адміністративної 

процедури 

Collective monograph. 

Riga 

2020. P. 1. 592 

p. 

 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 
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Всього 

друкованої 

продукції 

Монографії Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підруч

ники 

та 

навчал

ьні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники без 

грифу МОН 

Збірн

ики 

норм

ативн

ої 

літер

атури 

Кодекси, 

коментарі 

Кількіс

ть 

друк. 

арк. на 

одного 

виклад

ача 

101/88,54 1/1,6 60/31,6 40/10,74 - 4/44,6 - - 4,1 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

Всі викладачі кафедри мають  достатню кількість публікацій. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу 

та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

Викладачі виступають з лекціями та повідомленнями перед депутатами, 

співробітниками апаратів державних органів, слухачами Інституту післядипломної 

освіти, де було проведено 13 лекцій з адміністративно-правових питань.   

 Участь в лекційній роботі: 

Проф. Битяк Ю.П. прочитав 3 лекції для практичних працівників Служби 

Безпеки України з історії університету. 

Проф. Шульга М.Г. прочитала 4 лекції в Інституті післядипломної освіти 

слідчих Служби Безпеки України за темою «Митні режими» та «Адміністративна 

відповідальність за порушення митних правил». 

Доц.  Писаренко Н.Б. прочитала  2 лекції в Інституті післядипломної освіти 

для працівників Служби Безпеки України та 4 лекції у Національній школі суддів 

України. 

 4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 
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проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно 

перелічити підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, 

вказати на їх практичне значення, коротко). 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади та ін.  

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 

(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами). 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

Засновниками наукової школи адміністративного права є професори О.М. 

Якуба, Р.С. Павловський, Ю.П. Битяк., В.М. Гаращук. Основні напрями наукових 

розробок школи адміністративного права стосуються проблемних питань 

Загальної та Особливої частин адміністративного права: адміністративно-

правового статусу громадян України, функцій, форм та методів державного 

управління, державної служби та кадрової структури апарату органів виконавчої 

влади, адміністративного примусу і відповідальності за адміністративним правом, 

митного законодавства, адміністративного процесу, адміністративної юстиції та 

судочинства в Україні, здійснення контролю і нагляду в державному управлінні, 

управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-

політичною діяльністю. Кафедра адміністративного права проводить 

дослідницьку роботу за науковим напрямком «Проблеми формування правової 

держави та народовладдя (історія, теорія, практика)». Науковцями школи 

досліджуються питання щодо оскарження нормативно-правових актів в порядку 

адміністративного судочинства, застосування державного примусу в 
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адміністративному судочинстві, адміністративно-правового статусу суб’єктів 

забезпечення державної безпеки України, дипломатичного представництва за 

кордоном тощо. 

На кафедрі склалася наукова школа під керівництвом академіка 

Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, 

професора Битяка Ю.П. та член-кореспондента Національної академії правових 

наук України, доктора юридичних наук, професора Гаращука В.М. Головним 

напрямом досліджень є забезпечення прав та свобод громадян в сфері державного 

управління, питань удосконалення адміністративної примусу в Україні, 

адміністративного судочинства, митного законодавства, форм та методів 

контролю та нагляду в державному управлінні. Активно працюють з аспірантами 

та докторантами кафедри по підготовці кандидатських та докторських дисертацій 

проф. Битяк Ю.П., проф. Гаращук В.М., проф. Матюхіна Н.П., проф. Лученко 

Д.В., доц. Червякова О.Б., доц. Бойко І.В., доц. Соловйова О.М., доц. Федчишин 

С.А. 

На кафедрі навчається 5 аспірантів денної форми навчання Ус М.В. (наук. 

кер. доц. Рябченко Я.С.) – 3 рік навчання; Плетньова Т.Р. (наук. кер. проф. 

Матюхіна Н.П.) – 2 рік навчання; Околот М.Г. (наук. кер. доц. Соловйова О.М.), 

Халілова А.Г. (наук. кер. проф. Матюхіна Н.П.), Пятигора К.В. (наук. кер. проф. 

Лученко Д.В.) – 1 рік навчання;  4 аспіранта заочної форми навчання: Редіна П.В. 

(наук. кер. проф. Матюхіна Н.П.), Сверлович О.В. (наук. кер. доц. Червякова О.Б.) 

– 4 рік навчання; Хохлова А.О. (наук. кер. проф. Лученко Д.В.) – 3 рік навчання; 

Горбунова Я.М. (наук. кер. доц. Бойко І.В.) – 1 рік навчання; 1 аспірант вечірньої 

форми навчання Колдашов А.О. (наук. кер. доц. Федчишин С.А.) – 2 рік навчання. 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації). 
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Було надано 4 відгуки на докторські дисертації та 5 відгуків на  кандидатські 

дисертації. 

Докторські: 

Проф. Гаращук В.М. – 1 

 1. Почанська О.С. «Адміністративно-правове забезпечення прав громадян, 

засуджених до позбавлення волі в Україні». 

Проф. Лученко Д.В. – 3 

1. Чехович Т.В. «Конституційний принцип рівності громадян перед законом 

у публічному управлінні». 

2. Задирака Н.Ю. «Інститут публічного майна в системі адміністративного 

права України: теорія формування та практика реалізації». 

3. Шарая А.А. «Принципи адміністративно-процедурного права: питання 

теорії та практики». 

Кандидатські: 

Проф. Лученко Д.В. – 2 

1. Плачкова Т.М. «Адміністративно-правове забезпечення безпеки 

мореплавства в Україні». 

2. Худоба І.С. «Адміністративно-правовий статус Корпусу оперативно-

раптової дії як спеціального підрозділу Національної поліції». 

Доц. Зуй В.В. – 2 

 1. Шпарага Ю.І. «Адміністративно-правовий статус регіонального 

департаменту соціального захисту населення в Україні». 

Доц. Ігнатченко І.Г. – 1 

1. Бахтіна Ю.С. «Правовий моніторинг як функція державного управління». 

Доц. Рябченко Я.С. – 1 

1. Танривердієв І.М. Оглу «Адміністративно-правове забезпечення органами 

прокуратури законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності». 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 
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(окремо кількісні показники). 

Було підготовлено 16 відгуків на автореферати – 8 докторських та 8 

кандидатських дисертацій. 

 Докторські: 

Проф. Гаращук В.М. – 2 

1. Веселов М.Ю. «Адміністративно-правові засади функціонування 

ювенальної юстиції у системі забезпечення прав дітей в Україні». 

2. Трепак В.М. «Теоретико-правові проблеми запобігання та протидії 

корупції в Україні». 

Проф. Лученко Д.В. – 6 

1. Шахов С.В. «Норми адміністративного права: теоретико-правові аспекти 

ефективності». 

2. Крилов Д.В. «Публічно-сервісна діяльність як основний напрямок 

державної податкової політики: адміністративно-правовий аспект». 

3. Моргунов О.А. «Публічне адміністрування у сфері фізичної культури і 

спорту в Україні». 

4. Мельник С.М. «Адміністративно-правові засади організації і 

функціонування суб'єктів військового управління у системі забезпечення 

національної безпеки та оборони України». 

5. Комірчий П.О. «Адміністративно-правові засади публічної служби у 

правоохоронній сфері України». 

6. Білоус О.В. «Поняття та категорії адміністративного судочинства: 

людиноцентричні та аксіологічні аспекти тлумачення». 

Кандидатські: 

Проф. Лученко Д.В. – 5 

1. Солодова К.Ю. «Практика Європейського суду з прав людини у системі 

джерел адміністративного права». 

2. Буланова Ю.О. «Етичні кодекси як джерело службового права». 
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3. Шурко О.І. «Адміністративно-правове забезпечення охорони та 

підтримання громадського порядку в судах». 

4. Мельник-Томенко Ж.М. «Застосування практики Європейського суду з 

прав людини при тлумаченні загальних принципів адміністративного 

судочинства». 

5. Казміришин Е.О. «Адміністративно-правове забезпечення реалізації 

державної політики у сфері європейської інтеграції України». 

Доц. Писаренко Н.Б. – 1 

1. Славко А.С. «Типологія адміністративно-правових режимів». 

Доц. Шульга М.Г. – 2 

 1. Мельник Ю.С. «Управління кадровою політикою в системі 

контролюючих органів у податковій та митній сферах: адміністративно-правові 

засади». 

2. Малаховська І.Б. «Адміністративно-правове забезпечення захисту 

персональних даних в діяльності Національної поліції України». 

 Рецензія на рукопис монографії: 

 Проф. Гаращук В.М. - 1 

 1. Рецензія на рукопис монографії Іванової Г.С. «Сучасний стан і 

перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в 

агропромисловому комплексі України». 

 6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 

телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

За наявності відповідних звернень кафедра регулярно роз'яснює чинне 

законодавство депутатам, працівникам правоохоронних органів, фахівцям 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 
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 Професор Битяк Ю.П. неодноразово надавав коментарі з різних питань в 

газеті «Vivat Lex» Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 

6.2. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з журналістами 

друкованих засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки 

журналістами правових матеріалів в засобах масової інформації. –  

6.3. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його виконанням. 

Викладачі виступають з лекці 

ями та повідомленнями перед слухачами Інституту післядипломної освіти.  

Проф. Битяк Ю.П. приймав участь в  організації та проведенні разом з 

Харківською облдержадміністрацією круглого столу  "Конституція України та 

актуальні питання її удосконалення" за участі народних депутатів України та 

голови Харківської облдержадміністрації (Х., Президія НАПрН України, 28 

червня 2020 р.)., а також проведенні круглого столу «Інтеграція виробництва та 

науки – основа стійкого розвитку економіки»  за участі Голови Верховної Ради 

України Дмитра Разумкова (Х., Національний юридичний університет імені 

Я.Мудрого, 30 липня 2020 р.). 

 

6.4. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні. –  

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Кафедра приділяє серйозну увагу  організації науково-дослідницької роботі 

студентських наукових гуртків з адміністративного права. В студентських 

наукових гуртках працюють студенти 2, 3, 4 та 5 курсів денних факультетів. 
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Проф. Матюхіна Н.П., доц. Зуй В.В., доц. Червякова О.Б., доц. Рябченко 

Я.С. керують студентським науковим гуртком. В ньому приймають участь 

студенти всіх інститутів та факультетів. Під їх керівництвом студенти беруть 

участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, 

які проводяться в Університеті та за його межами.  

Засідання гуртків проводяться у залежності від підготовки доповідей. 

Кафедра постійно тримає у полі зору процес залучення нових членів до 

студентського наукового гуртка, пояснюючи їм значення наукової роботи як для 

особистого професійного розвитку, так і для правознавства та вдосконалення 

юридичної практики. 

Студенти денних факультетів приймають участь в проведенні науково-

дослідних робіт, узагальненні правозастосовчої практики.  

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк. арк.  

Під керівництвом викладачів кафедри студентами були опубліковано 

самостійно 184 публікації обсягом 42,73 друк. арк.  

 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк. арк. –  

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

Проф. Битяк Ю.П. член редакційних колегій журналу «Право України», 

збірника «Вісник Національної академії правових наук України». Головний 

редактор збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

 Проф. Битяк Ю.П. та проф. Гаращук В.М.  члени редколегії  
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Республіканського міжвідомчого наукового збірника Національної юридичної 

академії імені Ярослава Мудрого «Проблеми законності».  

Проф. Гаращук В.М.  член редколегії наукових збірників «Вісник 

Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

Проф. Матюхіна Н.П. член редколегії електронного наукового фахового 

видання «Теорія і практика правознавства» Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого. 

Проф. Лученко Д.В. член редколегії науково-практичного юридичного 

журналу «Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу» та 

збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування». 

 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 1. Почесний громадянин Харківської області (проф. Битяк Ю.П.). 

      2. Золота медаль Національної академії правових наук України (проф. Битяк 

Ю.П.). 

 3. Почесна грамота Національної школи суддів України (доц. Писаренко 

Н.Б.). 

 4. Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України за 

активну роботу в Союзі юристів України та за сумлінне виконання службових 

обов’язків, професіоналізм, ініціативу та наполегливість в роботі з нагоди 

святкування 8 жовтня 2020 року Дня юриста (доц. Соловйова О.М.).  

 5. Подяка за активну участь VIІІ Міжнародній науково практичній 

конференції «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (9-

10 квітня 2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків) (доц. Ігнатченко І.Г.) 
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 6. Подяка Служби безпеки України (доц. Федчишин С.А.). 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

Проф. Битяк Ю.П. приймав участь у підготовці та проведенні ІУ 

Харківського міжнародного юридичного форуму за підтримки Організації з 

безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Фонду Конрада Аденауера та 

Проєкту ЄС «Право-Justice». У роботі форуму прийняли участь представники 25 

країн світу (Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 23-25 вересня 2020 р.). 

Викладачі кафедри є членами Всеукраїнської асоціації фахівців з 

адміністративного права. 

Проф. Матюхіна Н.П. та проф. Лученко Д.В. є членами спеціалізованих 

вчених рад з захисту дисертацій.   

1. Проф. Битяк Ю.П. член Харківської регіональної Ради, член Ради 

прокурорів.  

2. Проф. Матюхіна Н.П. вчений секретар та член спеціалізованої вченої ради 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д. 64.086.03. 

3. Проф. Лученко Д.В. член спеціалізованої  вченої ради Запорізького 

національного університету:  Д 17.051.07. 

2020 навчальний рік, був для Університету достатньо складним, у зв’язку з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коранавірусом SARS-

CoV-2. Навчання у всіх закладах вищої освіти (у тому числі й в нашому 

Університеті), проводиться дистанційно, з дотриманням карантинних заходів 

необхідних для запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19.  
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 Кафедра адміністративного права отримала певний досвід роботи в умовах 

«дистанційного режиму». До позитивного можна віднести навчання викладачів 

кафедри щодо роботи в інтернеті на платформах ZOOM, MOODLе та ін. Взагалі 

дистанційне навчання можна розглянути як достатньо ефективну форму 

організації навчального процесу. Були підготовлені НЕІКи по всім навчальним 

дисциплінам, які викладаються на кафедрі, за затвердженими програмами. 

Кафедра здійснює прийом та опрацювання курсових робіт із використанням 

робочої електронної пошти з доменним ім’ям @nlu.edu.ua. Своєчасно інформує 

студентів щодо дистанційного проведення лекцій, практичних занять, іспитів 

(заліків), захисту курсових робіт шляхом розміщення запрошень на відео-

конференцію на порталі АСУ Університету (acsnew.nlu.edu.ua). Організовано 

ліквідацію академічних заборгованостей з навчальних дисциплін з яких 

передбачена така форма підсумкового контролю як залік за результатами 

практичних занять та захист курсової роботи у дистанційній формі навчання, що 

передбачена регламентом «Про проведення контрольних заходів дистанційно (із 

використанням платформи Moodle)» затвердженого розпорядженням проректора з 

навчальної роботи № 112 від 07.0.2020 р.  Викладачами кафедри були записані 

відео-лекції з усіх навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, і розміщені 

на порталі АСУ університету.   

 

Завідувач кафедри 

адміністративного права,  

професор          В.М. Гаращук 


